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НАШ! ПУБЛІКАЦІЇ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ — :------------------------------

Володимир Борисенко

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА 
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.

У 1648 р. в Україні відбулася національно-визвольна революція. Верховним 
органом влади стала загальнокозацька рада, вищою посадовою особою — 
гетьман, що обирався козаками на невизначений термін. Дорадчі права при 
ньому мала рада генеральної старшини. Керівництво на місцях здійснювалося ; 
полковими, сотенними канцеляріями, а також сільськими і міськими владними 
структурами. Українська держава вже на першому етапі свого існування мала 
власну судову і фінансову системи, військо, міжнародне визнання.

Усі верстви населення в той час об’єднувала боротьба з поляками. Коли 
влітку 1649 р. на Україну почався наступ польської армії, то на «ахист своєї 
держави стали всі, хто міг тримати у руках зброю,— загальна кількість доб
ровольців сягала 360 тис. чоловік.

Але вже 1649 р. Б. Хмельницький та його оточення почали запроваджува
ти політику відновлення становості суспільства. Це був шлях розвитку біль
шості європейських країн, хоч українська національно-визвольна революція 
мала риси і революції буржуазної, що й проявлялось у намаганні ліквідувати 
становий устрій і наділити однаковими правами всі соціальні групи населення. 
Проте ці особливості не були враховані урядом.

Гетьманська адміністрація поступово почала впроваджувати становий по
діл населення. Найбільші права і привілеї надавалися козацтву як вирішальній 
військовій силі. Власницькі права шляхетства І православних монастирів, 
суттєво обмежені народними виступами, не були остаточно ліквідовані.

Селянство також почало вважати себе вільним і мріяло про козацькі пра
ва. Та не так сталося. Держава не може складатися тільки з привілейованих 
груп населення. Привілеї для одних поверталися додатковими поборами для 
інших. Зокрема, на вільне селянство лягав основний тягар по утриманню дер
жавного механізму.

За умовами Зборівської угоди 1649 р., селяни, що не потрапили до козаць
кого реєстру, мали повернутися під владу панів. Це викликало обурення селян
ства. Ніхто не хотів віддавати завойовану кров’ю свободу і повертатись у під
данство. Селяни відмовлялися коритися розпорядженням гетьмана, полковни
ків і сотників. Коли ж за умовами тієї ж угоди польська шляхта почала по-! 
вертатись у свої маєтки, вона зустрілася з озброєним спротивом. Це були 
водночас й виступи проти політики гетьманського уряду.

У похід проти польської армії 1651 р. Б. Хмельницький вже зібрав тіль
ки 150 тис. чоловік. Тисячі селян проігнорували заклики до зброї і не пішли 
до війська. Те, що селянство перестало підтримувати уряд, і було однією з го
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ловних причин поразки української армії під Берестечком 1651 р. та наступних 
воєнних невдач.

Під час Переяславської Ради 1654 р. селянство вже було основним про
шарком населення, яке сплачувало значні податки. У «Просительних стат
тях» 1654 р. передбачалося залишити селянство у цьому стані. Але надто ве
ликими були його соціальні завоювання, надто свіжими були п’янкі запахи 
омріяної віками особистої свободи. Всі спроби адміністрації лишити селянство 
в підлеглому стані наштовхувалися на велику протидію. Це суттєво послаблю
вало державу і не давало змоги консолідувати населення для вирішення не
відкладних проблем. Селяни наполегливо домагалися козацьких прав і при
вілеїв. Меншості вдавалося досягти бажаного, більшості — ні. Влада перема
гала селянство. З 90-х років XVII ст. кількість селян почала стрімко зро
стати. У Прилуцькому полку вона упродовж 1666—1713 рр. збільшилася на 
133,3%, або в 5,7 раза більше від можливого природного приросту.

Зростали податки і повинності. З погіршенням життя селяни почали втра
чати віру у власну державу і шукати захисту в московського царя. Авторитет 
місцевих органів влади падав, натомість зростав авторитет російського уряду, 
а з ним — можливості його втручання у внутрішні справи України та обме
ження її автономних прав.

Головна похибка Березневих статей полягала у невизначеності державного 
статусу України в нових умовах. Підписуючи угоду, кожна зі сторін вкладала 
у неї свій смисл. Росія вважала її узаконеною формою залежності України, 
українська, визнаючи зверхність Росії, вважала за можливе зберегти держав
ну автономію. До того ж Березневі статті в завершеному вигляді не були 
оформлені. Пізніше цим уміло скористався царський уряд, доводячи чинність 
тих пунктів* яких насправді в Березневих статтях не було. Якщо за життя 
Б. Хмельницького Росія не наважувалася на це, то після його смерті робила 
це постійно й наполегливо.

Досить було гетьману І. Виговському почати проводити самостійний зов
нішньополітичний курс, як російський уряд, посилаючись на неіснуючі умови, 
повів боротьбу за його усунення. Причому діяв через опозиційні до гетьмана 
сили. Москва почала всіляко підтримувати проросійськи настроєного полков
ника полтавського полку М. Пушкаря. Восени 1657 р. почалися військові су
тички між прихильниками двох ворогуючих таборів. Українська держава опи
нилася на грані розвалу. Щоб не допустити цього, гетьман І. Виговський 
застосував силу. Влітку 1658 р. він розгромив військо М. Пушкаря під Полта
вою. Але ця перемога виявилась і початком поразки гетьмана: народ не 
сприйняв силових методів І. Виговського щодо наведення порядку в країні. 
Велике обурення людей викликали безчинства союзників гетьмана — татар. 
Навіть найближчі прихильники І. Виговського пригрозили йому збройним ви
ступом проти ординців, а отже, й проти нього. Влада гетьмана захиталася.

Становище І. Виговського ускладнювалося тим, що він одночасно повів 
боротьбу і проти російської військової присутності у Гетьманщині. Крім Києва, 
російський уряд поступово вводив військові гарнізони в інші українські міста, 
що суперечило Березневим статтям 1654 р.

Гетьманські війська влітку 1668 р. атакували російські гарнізони в Києві 
та деяких інших містах. Почалась українсько-російська війна. Російські вій
ськові частини мусили залишити Лівобережжя і відійти на Путивльщину. 
Однак у ході воєнних дій чимало місцевих жителів не підтримали дій І. Ви
говського і виступали за присутність на Лівобережжі російських гарнізонів, 
у яких вони вбачали захисників від татар. У цій ситуації І. Виговський мусив 
шукати союзника для боротьби з Росією. Ним він обрав недавно ворожу Поль
щу, що виявилося фатальною помилкою з огляду на народні настрої.

І. Виговський щиросердно хотів добра своїй Батьківщині і намагався за
хистити її інтереси. Це чітко виявилося на переговорах української та поль
ської комісій у Гадячі влітку 1658 р. Українська сторона добивалася від 
польського уряду визнання Української держави в межах етнічних українських 
земель і надання їй тих прав, якими користувалось велике князівство Литов
ське. Фактично мова йшла про створення федерації Польщі, Литви та Украї
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ни. Чисельність реєстрового козацтва пропонувалося встановити в 60 тис. 
чоловік. Передбачалися й інші важливі права Української держави.

Польський сейм не погодився з попереднім варіантом договору. Державна 
територія України обмежувалася Чернігівським, Київським і Брацлавським 
воєводствами з назвою «Руське князівство». Кількість реєстровців скорочува
лася до ЗО тис. чоловік.

Тривалий час уряд І. Виговського намагався тримати в таємниці умови 
Гадяцького договору. Але російські дипломати швидко дізналися про них 
і звинуватили І. Виговського у зраді, відході від умов Переяславської Ради 
1654 р. й закликали український народ до непокори. У відповідь гетьманська 
адміністрація звернулася до європейської громадськості з маніфестом. Зміни 
зовнішньополітичного курсу вона пояснювала тим, що Росія перестала вико
нувати взяті на себе зобов’язання, розв’язала війну з союзником України — 
Швецією, підтримувала бунти проти гетьмана, намагалася знищити Військо 
Запорозьке тощо.

Ні Україна, ні Росія, на жаль, не використали всіх можливостей для мир
ного вирішення конфлікту. На перших порах успіх був на боці краще вишко
леної і загартованої в багаторічній війні з Річчю Посполитою української 
армії. Посилена татарською ордою, вона 28—29 червня 1659 р. вщент розгро
мила 150-тисячну російську армію під Конотопом.

Конотопська катастрофа викликала справжній шок у Москві. Три дні 
Москва німувала, а на четвертий цар Олексій Михайлович наказав готуватися 
до оборони. Однак розвинути наступ у глиб Росії І. Виговський не зміг. Ви
значна військова перемога нічого не дала Україні. Більше того, вона спрацю
вала проти І. Виговського та. його сподвижників.

Непопулярною виявилася й переорієнтація України на союз із Польщею. 
Обнародуваний на початку літа 1659 р. Гадяцький договір в урізаному вигляді 
викликав обурення в Україні. Проти І. Виговського виступили навіть най
ближчі його соратники, які добре орієнтувались у політичній ситуації. Ліво
бережні полковники Т. Цицюра, В. Золотаренко, Я. Сомко та інші заявили 
про перехід на бік Росії і почали воєнні дії проти вірних гетьману частин. їх 
підтримали правобережні полковники І. Богуй, І. Іскра, а також кошовий 
Запорозької Січі І. Сірко. Фактично вся Україна піднялася проти гетьмана, 
який хотів Україні добра, але не міг його дати. На козацькій раді під Герма- 
нівкою восени 1659 р. І. Виговський мусив зректися влади і рятуватися втечею.

Поразкою І. Виговського вміло скористалася Москва для обмеження авто
номних прав України. Посилаючись на неіснуючі пункти Березневих статей 
і спираючись на військову силу, вона в 1659 р. нав'язала старшині в Переяс
лаві нові статті. Відповідно до них козакам заборонялось обирати гетьмана 
без дозволу царя, вести самостійні військові дії. Крім Києва, російські вій
ська розташовувались у Переяславі, Чернігові, Ніжині, Умані, Брацлаві. За
проваджувалася смертна кара особам, які виступали проти Росії. Тим самим 
громадяни автономної України позбавлялися судового імунітету і прирівню
валися до царських підданих.

Переяславські статті 1659 р. остудили багатьох прибічників Росії. Ніхто 
з них не чекав такої «дяки» за боротьбу проти законно обраного гетьмана 
України. Виступаючи за союз із Росією, вони воліли бачити Україну з влас
ним політичним устроєм і широкими автономними правами. Таких же поглядів 
дотримувався і новий гетьман Ю. Хмельницький.

Тому не дивно, що при першій нагоді влітку 1660 р. Ю. Хмельницький та 
його оточення розірвали союз України з Росією. Але сподівання на кращі умо
ви перебування України у складі Речі Посполитої не справдилися. Потенційні 
союзники не розширювали, а тільки урізували державні права України. За 
умовами Слободищенського трактату 1660 р., Україна поверталася під владу 
Речі Посполитої на обмежених автономних засадах, фактично позбавлялася 
політичної незалежності, права зовнішньополітичних зносин і мусила подава
ти Польщі військову допомогу в боротьбі з її ворогами.

Народ неоднозначно прореагував на Слободищенський трактат. Багато 
противників трактату виявилося на Лівобережній Україні, які й думки не
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припускали про союз із Польщею. Колись єдина Українська держава розпа
лася по Дніпру на Лівобережну і Правобережну з протилежною орієнтацією 
на зовнішні сили. Управлінські кола Правобережної України більше орієнту
валися на республіканську Польщу, Лівобережної — на самодержавну Росію. 
Але в кожному регіоні існували різні орієнтаційні групи населення, що нада
вало національно-визвольній боротьбі особливої трагічності та складності.

Для вирішення політичних проблем Ю. Хмельницький вдався до військової 
сили. Однак його військові походи 1660—1663 рр. на Лівобережну Україну 
наштовхувалися на запеклий опір не стільки російських гарнізонів, скільки 
козацьких полків. Зазнавши великих втрат, Ю. Хмельницький позбувся й на
дії відновити єдність Української держави і зрікся гетьманської булави.

Відцентрові тенденції набули організаційно-державного оформлення. Пра
вобережне козацтво обрало гетьманом П. Тетерю (1663—1665), який дотри
мувався пропольської орієнтації. А на Лівобережній Україні розгорнулася 
боротьба за владу.

Українська держава як єдиний суспільно-політичний організм перестала 
існувати. На її теренах формувалися два державні утворення з окремими уря
дами, військами, фінансами, політикою, причому обидва перебували у стані 
війни.

Криза державності винесла на політичну арену чимало авантюристів. Най
помітнішою фігурою серед них виявився кошовий Запорозької Січі І. Брюхо- 
вецький. Демагогічними обіцянками він завоював прихильність довірливого 
народу і домігся свого обрання гетьманом (1663—1668). Та не встигли захо
лонути трупи страчених ним противників, як новообраний гетьман «забув» про 
передвиборчі обіцянки, й метою його правління стало зміцнення власних по
зицій, навіть за рахунок ущемлення державних інтересів.

Головну ставку при цьому І. Брюховецький зробив на російський уряд як 
на силу, здатну придушити внутрішню опозицію. Підписані ним 1665 р. Мос
ковські статті небувало обмежували автономні права України. Вже перший 
пункт статей визнавав українські міста і землі володінням російських монар
хів. Чисельність і кількість російських гарнізонів в українських містах збіль
шувалися. Гетьман зробив те, чого не чекав навіть готовий до всього російський 
уряд. Він запропонував змінити державний устрій Гетьманщини і ввести в ній 
воєводське управління. Після тривалих роздумів уряд визнав цю пропозицію 
передчасною, але функції воєвод значно розширив. Вони дістали додаткові 
права на втручання в управлінські, військові та фінансові справи України. 
Була зроблена спроба ввести російську систему оподаткування і усунути ко
зацьку старшину від збирання податків.

Угодовська політика 1. Брюховецького щодо Росії викликала глибоке обу
рення народу України. Жоден стан не підтримував гетьмана. А коли він дав 
мовчазну згоду на поділ України по Дніпру між Росією і Польщею, то народ 
зі зброєю в руках піднявся проти гетьмана.

Одночасно з колабораціоністами існували й патріотичні сили, які щиро 
прагнули об’єднати українські землі в одній державі й відновити її незалеж
ність. На чолі таких сил став правобережний гетьман П. Дорошенко (1665— 
1676). Але зібрати докупи територіальні уламки колись могутньої держави 
було надзвичайно важко. Полковники не хотіли нікому коритись і часто міня
ли свою орієнтацію.

Так само діяв і П. Дорошенко за тієї різниці, що його дії спрямовувалися 
на створення незалежної Української держави, а не на задоволення сепара
тистських устремлінь. Спершу гетьман заручився нейтралітетом Польщі, що 
дозволило йому розправитися з претендентом на гетьманську булаву Дрозден- 
ком та іншими сепаратистськи настроєними полковниками. Але спілка з Річчю 
Посполитою була вимушеним маневром. Враховуючи сильні антипольські на
строї населення, П. Дорошенко незабаром зробив ставку на Туреччину. З до
помогою її васала — Кримського ханства — він почав визволяти правобережні 
землі від польських військ.

До цього його спонукали й відомості з Андрусова про намір Росії зами
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ритися з Польщею за рахунок передачі їй Правобережної України. Отож, 
гетьман за всяку ціну намагався визволити правобережні землі й поставити 
уряди обох країн перед фактом існування незалежної від них території. Разом 
з татарською ордою йому вдалось у грудні 1666 р. розбити польські війська 
Маховського і встановити владу на півдні Київщини і Брацлавщині.

Додатковий імпульс намірам правобережного гетьмана дало підписання 
ЗО січня 1667 р. Росією Андрусівського перемир'я з Польщею. Передача Пра
вобережної України і Києва Польщі викликали хвилю обурення в Україні. 
Національна трагедія об'єднала патріотичні сили. На Правобережжі маса 
населення не визнала умов перемир’я, почала знову виганяти польську шляхту 
з маєтків.

За таких умов П. Дорошенко запропонував царському уряду спільними зу
силлями визволити все Правобережжя, об’єднати його з Лівобережжям у 
складі Росії. .При цьому він ставив вимогу забезпечити Україні широку авто
номію і визнати його загальноукраїнським гетьманом. Але такий варіант не 
влаштовував російський уряд і не був прийнятий.

П. Дорошенко мусив діяти самостійно. Восени 1667 р. правобережний геть
ман закликав на допомогу татар калги Кєрім-Гірея, відтіснив польські залоги 
з Поділля і досяг Галичини. Два тижні козаки і татари марно штурмували 
табір польської армії Яна Собеськсго під Підгайцями. Перемога була близь
кою, але на заваді їй стало Запорожжя. Запорожці напали на Крим і цим 
змусили Керім-Гірея відвести війська на захист своїх кочовищ. П. Дорошенку 
нічого не залишалось, як визнати владу польського короля і відступити до 
Чигирина.

Після цієї невдачі правобережний гетьман замислив визволити Гетьман
щину від російської військової присутності і з цією метою вів переговори 
з керівником повсталого донського козацтва С. Разіним про спільні дії проти 
російського уряду. Виробити план спільного виступу не вдалося, але агітація 
і перебування повстанців на Південній Полтавщині взимку 1667 р.— навесні 
1668 р. розпалили антигетьманські та антиросійські настрої частини населення 
Лівобережної України.

З поваленням влади І. Брюховецького в 1668 р. задуми П. Дорошенка, як 
здавалося, почали здійснюватися. Російські гарнізони залишили Гетьманщину, 
і лівобережні козаки обрали його гетьманом. Розшарпана, без єдиних органів 
влади, без війська і фінансів, Україна опинилася віч-на-віч з Росією та Поль
щею, кожна з яких вважала її землі своїми і не збиралася ними поступатися. 
Загальноукраїнському гетьману загрожувала перспектива війни на два фрон
ти без відчутної допомоги зовнішніх сил. До того ж Запорожжя зайняло сто
совно гетьмана ворожу позицію. П. Дорошенко призначив наказним гетьманом 
чернігівського полковника Д. Многогрішного, а сам поспішив на Правобе
режжя, де загострилася політична ситуація.

Захист Лівобережної України від російських військ власними силами 
Д. Многогрішний вважав безперспективним. Він добився обрання себе повно
цінним гетьманом і погодився на входження України до складу Російської 
держави. Але повів рішучу боротьбу за повернення Гетьманщині тих автоном
них прав, які вона мала за Б. Хмельницького. Рішучість і безкомпромісність 
гетьмана на перших порах дала позитивні наслідки — Росія пішла на по
ступки. За умовами Глухівських статей 1669 р., російські гарнізони залиша
лися лише в Острі, Чернігові, Переяславі та Києві. Воєводам заборонялося 
втручатися у внутрішні справи місцевих властей, податки мали збиратися геть
манською адміністрацією до державної скарбниці.

Д. Многогрішний намагався повернути Україні й інші права, зокрема, він 
рішуче протестував проти передачі Правобережної України Польщі. Завдяки 
його наполегливості Київ лишився у складі Гетьманщини. Одночасно він бо
ровся за відновлення кордонів Української держави періоду Б. Хмельницького, 
йшлося насамперед про Гомельщину, яка раніше входила до складу України. 
Гетьман увів до Гомеля козацький гарнізон і наказав не пускати за р. Сож 
польських урядовців, які, згідно з умовами Андрусівського перемир’я, віднов
лювали там свою владу.
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Послідовний курс Д. Многогрішного на широку автономізацію України 
викликав серйозне занепокоєння російського уряду. Разом з тим це стурбу
вало ту козацьку старшину, що дотримувалася проросійської орієнтації чи 
просто займала угодовську позицію. Вона чинила гетьману явний і прихова
ний опір, що провокувало того на грубі, брутальні, а то й жорстокі дії. 
Д. Многогрішний почав усувати з посад полковників, вживав рукоприкладство, 
іноді й зброю проти своїх підлеглих.

Налякана таким розвитком подій старшина почала поступово дистанціону- 
ватись від гетьмана. Колишні однодумці перетворювалися на ворогів. Усунуті 
з посад полковники Д. Райча, К. Мокрієвич, П. Забіла та деякі інші організу
вали проти гетьмана змову. їх активно підтримував, а можливо, й ініціював 
царський резидент у Батурині. 1672 р. змовники арештували і видали Д. Мно
гогрішного царським властям. Малоросійський приказ швидко сфабрикував 
справу про «зраду» і відправив непримиренного борця за автономію України 
в сибірське заслання. Новим гетьманом України було обрано лояльно настроє
ного до Росії генерального суддю І. Самойловича.

У той час і П. Дорошенко втрачав позиції. Союз із Кримським ханством 
і Туреччиною відштовхнув від нього православне населення. Польський уряд 
також вніс розбрат серед козаків і добився обрання правобережним гетьманом 
М. Ханенка. Почалася міжусобна боротьба двох претендентів на вищу владу 
в правобережному регіоні, в ході якої П. Дорошенко втратив майже все По
ділля.

Безвихідь штовхала П. Дорошенка на чергові непопулярні кроки. Одним із 
них стало подальше зближення з Туреччиною. Дорошенкові козаки сприяли 
розгрому турецькою армією польських військ на Правобережній і Західній 
Україні. За умовами Бучацької мирної угоди 1672 р., Польща мусила визнати 
за П. Дорошенком Брацлавщину і Південну Київщину, а також виплатити 
Туреччині велику контрибуцію. Попри певну стабілізацію становища, право
бережне населення не зрозуміло П. Дорошенка, звинувачувало його в усіх 
нещастях, які принесли з собою турки і татари, й почало масово емігрувати 
на Лівобережжя і Слобожанщину. Контрольовані П. Дорошенком землі пу
стіли.

Зміною політичної ситуації вміло скористалися російський уряд і лівобе
режний гетьман. Відправлені ними в 1674 р. на Правобережжя війська були 
підтримані залишками місцевого населення. Десять правобережних полків при
сягли на вірність Росії, М. Ханенко добровільно здав гетьманську булаву 
І. Самойловичу. П. Дорошенко сидів майже всіма покинутий у неприступно
му Чигирині. Багатолітня кривава боротьба за єдність і незалежність Украї
ни не дала бажаних результатів. Через два роки Дорошенко капітулював. 
Українську державу чекали нові випробування.



ДО ДЖЕРЕЛ

Василь Ульяновський

ІСТОРИК ПРАВА 
І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ

Андрій Іванович Яковлів — визначний український історик права, автор 
численних праць із звичаєвого, цивільного, карного, морського права, гро
мадський і політичний діяч. Він народився 28 листопада (11 грудня)' 1872 р. 
у Чигирині в родині губернського секретаря Івана Юхимовича Яковліва. Ма
тері хлопчика (другій дружині 44-річного батька) Марії Прохорівні на той 
час було 19 років '.

Після початкової школи Андрій навчався в Київській духовній семінарії 
(1$90— 1394 рр.), яку він закінчив з дипломом І ступеня. Упродовж 
1894—1898 рр. А. Яковлів працював учителем у Черкасах, згодом (1898 р.) 
вступив на юридичний факультет Дерптського університету. Юнак заціка
вився історією українського права і під час практики (1901—1902 рр.) ста
ранно вивчав документи Варшавського головного архіву, Варшавської казен
ної палати, варшавських бібліотек. Результатом пошуків стала наукова праця 
«Черкаський повіт у XV—XVI ст.» Слід також згадати, що А. Яковлів був 
активним членом української студентської громади в Дерпті2.

Обдарованому і здібному студенту запропонували після закінчення уні
верситету лишитися на кафедрі історії права для підготовки до професор
ського звання. Однак через сімейні та матеріальні обставини в 1903 р. він зму
шений був переїхати до Києва. Тут 1904 р. Андрій Яковлів почав працювати 
в Київській казенній палаті, а через деякий час — адвокатом округи Київ
ської судової палати (з 1913 р.).

У Києві А. Яковлів також вивчав місцеві архіви, публікував розвідки в 
журналі «Україна» і незабаром став дійсним членом Українського наукового 
товариства (1907) та «Просвіти».

Працюючи упродовж 1910—1918 рр. на посаді юрисконсульта Київської 
міської управи, А. Яковлів мав доступ до архіву міської управи і магістрату. 
Це дозволило йому підготувати кілька публікацій в «Известиях Киевской 
городской Думм» та інших виданнях.

У цей же час А. Яковлів викладав основи права в Київській комерційній 
школі, а з 1917 р.— ще й курс державного бюджету в Народному універси
теті 3.

Революція 1917 р. активізувала громадсько-політичну діяльність україн
ської інтелігенції. Андрій Яковлів організував Товариство українських адво
катів у Києві та був у числі фундаторів Українського правничого товариства.

У квітні 1917 р. А. Яковлів, як делегат українських адвокатів Всеукра
їнського конгресу, був обраний в Українську Центральну Раду. З березня 
1918 р. він виконував обов’язки директора канцелярії УЦР, а у квітні його
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призначають надзвичайним послом України в Австро-Угорщину. Після того 
як до влади прийшов гетьман Скоропадський, А. Яковліва відкликали до 
Києва і призначили директором департаменту чужоземних зносин Міністер
ства закордонних справ. Коли ж настали часи Директорії, призначили (в 
січні 1919 р.) надзвичайним міністром і головою дипломатичної місії УНР 
в Голландії і Бельгії4. Ці обов’язки він виконував аж до ліквідації місії в 
1923 р. Як голова місії, А. Яковлів мав завдання укласти фінансово-еко
номічну угоду від імені уряду УНР з Амстердамським банком (однак через 
закриття місії цього зробити не вдалося) та добиватися включення Україн
ського товариства Ліги Націй у Всесвітню Лігу Націй 5.

У 1923 р. А. Яковлів отримав статус емігранта й оселився у Празі, обій
нявши посаду доцента кафедри цивільного процесу факультету права і сус
пільних наук Українського Вільного університету. 1924 р. А. Яковлів був 
обраний секретарем, а 1926 р.— економічним референтом УВУ. Тоді ж йому 
було надано звання екстраординарного, а в 1928 р.— ординарного професора 
цивільного права. В університеті А. Яковлів викладав цивільне, морське і 
річкове, державне право та історію судочинства в Україні.

Десять років (1935—1945) А. Яковлів очолював кафедру цивільного права 
в УВУ. Двічі (1930—1931 і 1944—1945 рр.) його обирали ректором універси
тету6. В цей же час А. Яковлів був професором права Української Госпо
дарської академії у Подєбрадах та Високої школи політичних наук, де читав 
курси «Вступ до вивчення політики», «Історія політичних ідей», «Цивільне 
право», «Пресове право», видав ряд підручників із цивільного, торгового та 
пресового права7. В 1939 р. вчений виконував обов’язки директора Україн
ського наукового інституту у Варшаві. Зі створенням 1938 р. Української 
Могилянсько-Мазепинської Академії наук у Варшаві А. Яковлів був обраний 
її генеральним секретарем.

У празький період життя А. Яковлів був активним членом різних науко
вих і громадських установ. 1926 р. його обрали дійсним членом Наукового 
товариства ім. Т. Шевченка. Він був фундатором і головою (1930—1931 рр.) 
Українського Академічного комітету при Міжнародній Комісії для інтелек
туальної співпраці при Лізі Націй у Женеві, а також головою і постійним 
представником Українського товариства Ліги Націй. А. Яковлів став одним із 
засновників, членом управи, заступником голови, а потім головою Музею 
Визвольної боротьби у Празі та членом історико-філософського товариства. 
Саме до А. Яковліва, як відомого представника Української науки на емі
грації та видатного громадського діяча, у 1933—1934 рр. зверталося Лон
донське Пресбюро з проханням бути одним із авторів збірника «Україна і 
український народ».

Великий авторитет А. Яковліва дозволив йому часто виступати посеред
ником у суперечках українських емігрантських кіл (позов інженера Антіна 
Гальки на проф. О. Мицюка за неправне звільнення з УВУ Д. Антоновича, 
Д. Щербаківського та С. Наріжного через «відсутність професорських квалі
фікацій») 9.

До 30-х років Андрій Яковлів не поривав зв’язків з Україною. Зокрема, 
збереглися листи до нього проф. В. І. Щербини з Києва 1927 р. 10 Того ж 
року в Ювілейному збірнику на пошану Д. І. Багалія у Києві вийшла стаття 
вченого про договір 1654 р. Однак з початком сталінських репресій та голо
домору ці зв’язки і листування перервалися.

У Празі А. Яковлів плідно працював на науковому терені. Були видані 
його підручники та загальні курси: з теорії доказів у цивільному процесі; 
про копні суди на Україні; про українське звичаєве право; про історичні 
традиції української державності. Вчений спеціально розробляв питання 
юридичних відносин (договірної системи) України і Росії у XVII—XVIII ст., 
впливу старчеського права на литовсько-українське, досліджував проблеми 
кодифікації українського права у XVIII ст., конспіративного листування у 
XVII ст. Виступав А. Яковлів і з мемуарно-публіцистичними статтями (про 
Симона Петлюру, конституцію УНР, українську студентську громаду в 
Дерпті).
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Цікавою сторінкою життєпису А. Яковліва є його діяльність під час другої 
світової війни. У 1942 р. він встановив науковий контакт з директором Інсти
туту досліджень Магдебурзького права проф. Гьорлітцом (Герліцом) про 
видання збірника грамот і привілеїв на магдебурзьке право містам України. 
З цією метою він відновив свої київські зв’язки і почав жваве листування з 
директором Архіву давніх актів Н. Д. Полонською-Василенко. Вона відібрала 
всі грамоти на магдебургію з актових книг та збірки акад. М. П. Василенка. 
Вдалося розшукати також грамоти XIV—XVIII ст. Переяславу, Лубнам, Ста- 
родубу, Чернігову, Гоголеву, Липівцю-Городищу, Малину, Ніжину, Мирго
роду, Кролевцю, Погару, Полтаві, Новгороду-Сіверському, Почепу, Остру, 
Любечу, Козельцю (всього — 46).

А. Яковлів очолив творчий колектив, що готував цей унікальний збірник. 
Над ним працювали Н. Д. Полонська-Василенко, Лев Окиншевич, Олександр 
Оглоблин, В. М. Геппнер (директор Київської центральної бібліотеки), В. Мі- 
яковський (директор Головного історичного архіву) та В. Дубровський 
(співробітник Харківського архіву). Збірник фактично був підготовлений і 
відправлений у Магдебург. Однак при відступі німців із Києва була виве
зена до Сілезії і колекція міських актових книг із магдебурзькими грамо
тами, тому звірка грамот стала неможливою. Доля цієї унікальної праці досі 
не з’ясована. У Національному архіві Чехословаччини (Прага) збереглося 
лише листування А. Яковліва з цього приводу та чернетки. Разом зі збіркою 
грамот А. Яковлів надіслав ГерлІцу (20 травня 1943 р.) свою невеличку стат
тю «Пам’ятник Магдебурзького права в Києві», яку ми вміщуємо.

Наприкінці квітня 1945 р. А. Яковлів покинув Прагу і виїхав до Західної 
Німеччини, а пізніше — до Бельгії, де продовжував займатися історією укра
їнського права.

У 1952 р. він переїхав до СІЛА і оселився у Нью-Йорку. Як дійсний член 
і керівник правничої секції Української Вільної Академії наук, А. Яковлів 
брав участь у всіх її наукових засіданнях, на яких виголосив такі доповіді: 
«Спомини про службу в міністерстві закордонних справ за гетьманату», «Про 
автора «Історії Русів», «Договір Богдана Хмельницького 1654 року» та ін. 
Його праці публікувалися в «Аналах УВАН у ЗША». Однією з останніх праць 
А. Яковліва була книга «Договір гетьмана Богдана Хмельницького з москов
ським царем Олексієм Михайловичем 1654 року», що вийшла 1954 р.

Наукова спадщина А. Яковліва досить значна. Його праці виходили укра
їнською, російською, французькою, німецькою, англійською мовами.

Помер А. Яковлів 14 травня 1955 р. у Нью-Йорку, де і похований ". 1 2 3 4 5 * 7 8 9 10 11
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Андрій Яковлів

ПАМ’ЯТНИК
МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА

В КИЄВІ *

У столиці України Києві, саме на тому місці, де наверху гористого берега 
Дніпра стоїть на високому п’єдесталі монументальна фігура великого князя 
Київського Володимира, який року 888 офіційно прийняв з киянами й цілою 
землею Руською християнську віру східного обряду, у підніжжі цієї гори, 
між столітніми яворами, стоїть менший пам’ятник у формі білої КОЛОНИ; увін
чаної позолоченим хрестом.

Історія цього пам’ятника, що довгий час серед київського населення мав 
назву «малого Володимирового пам’ятника», або й «пам’ятника охрещений 
Русі», не зв’язана ані з великим князем Володимиром, ні тим більше з охре- 
щенням русів, давніх предків українського народу. Цей пам’ятник тісно по
в’язаний з останніми роками життя Києва як міста магдебурзького права.

Київ — одно із найстаріших українських міських поселень на правому го
ристому березі Дніпра (про його існування, як великого міста, маються відо
мості з VI—VII ст.), дістав привілеї на магдебурзьке право, як гадають деякі 
українські історики, від великого' князя Литовського Гедимина (помер 
1430 р.), десь на початку XV ст. Принаймні, у найдавнішому привілеї, що 
зберігся, великого князя Литовського Олександра з року 1494 сказано: «пожа
лували ми міщан київських по давньому, як було при Витовті». Отже, від 
початку XV ст. аж до 30-их років XIX ст. (магдебурзьке право було віді
брано від Києва року 1835), тобто більш, як 400 років, Київ жив і праву- 
вався магдебурзьким правом. За цей час він дістав від великих князів Ли
товських, пізніше, коли Київську землю було прилучено до Польщі, від 
королів польських, а з р. 1654, коли Українська козацька держава перейшла 
під протекторат московського царя, від московських і російських царів багато 
основних і додаткових привілеїв та грамот, що підтверджували місту магде-

* Текст подано за першодруком без вмін.
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бурзькс право і зв’язані з ним права та привілегії для міського населення: 
автономну міську управу-магістрат з війтом на чолі, суди — війтовський, лав- 
ничий і магістратський, цеховий устрій, монополію торгу в місті й звільнення 
від мита за його межами, значні земельні маєтки, ліси, острови, озера і т. п.

Перший тяжкий удар автономній управі Києва на магдебурзькому праві 
завдала цариця Катерина II, що замісто магдебурзького устрою завела ро
сійську міську «думу» на підставі закону 1785 р. Цим була перервана майже 
400-літня традиція магдебурзького управління, і, хоч цар Павло І грамотою 
з р. 1797 знов повернув Києву магдебурзьке право, однак ця, хоч і недовга 
перерва тяжко відбилась на житті Києва [підірвавши довір’я міщан до 
царського слова (перед тим Київ дістав від тієї ж Катерини II р. 1764 гра
моту, що стверджувала попередні грамоти на магдебурзьке право) та до 
недоторканости автономного міського устрою). Надії киян на краще будуче 
зміцніли лише на початку XIX ст., коли новий, цар Олександр І грамотою 
з місяця лютого 1802 року знов підтвердив Києву магдебурзьке право зо 
всіма зв’язаними з ним правами й привілегіями.

Яка то велика й радісна була подія для киян, коли вони одержали бажа
ну їм грамоту, видно з тих урочистостей, що влаштувало місто з приводу 
офіційного вручення й оголошення царської грамоти з власноручним підпи
сом Олександра І. В неділю, 15 лютого 1802 року, царську грамоту з Ки
ївського магістрату з урочистою церемонією перенесено до міського собору. 
Від будинку міської ратуші аж до собору по обох боках шпалерами стали 
міщани усіх київських цехів з цеховими корогвами. Процесію очолювали 
почесні, реєстрові міщани, члени товариства «Золотої Корогви» в парадному 
вбранні з голими шаблями, по три вряд. За ними несено золоту магістрат-! 
ську корогву м. Києва. Царську грамоту на оздобленій золотими шнурами й 
китицями подушці несли київський війт Георгій (Юрій) Рибальський з двома 
асистентами. За ними йшли городничий з поліційними урядниками, магіст
ратські урядними й почесні міщани. В соборі службу Божу відправив Київ
ський митрополит Гавриїл в присутності військового й цивільного губерна
торів, генералів та інших офіційних і почесних гостей. Після служби Божої 
міський писар, п[ан] Оробієвич, голосно зачитав царську грамоту. В цей 
час дзвонили в церквах дзвони й салютували гармати. З собору з такою ж  
церемонією грамоту віднесено до магістрату і там покладено в спеціальну 
скриню, де зберігались інші королівські й царські грамоти. Увечері було 
влаштовано великий банкет, запалено ілюмінацію й гриміли гармати. Уро
чисте святкування тривало три дні.

Але цим кияни не обмежились: зібрали поміж себе 10 000 рублів (для 
того часу велику суму) на збудування міського шпиталю для хворих, калік 
і вбогих, а крім того, вирішили збудувати під Владимировою горою, де про
тікав т[ак] зв[аний] «Хрещатицький струмень», пам’ятник, що нагадував би 
завше про дарування Києву магдебурзького права. Того ж таки року такий 
пам’ятник було збудовано на призначеному місці, причому під високою коло
ною пам’ятника було вміщено невеликий басейн, куди проведено воду з 
Хрещатнцького струменя.

На пам’ятнику було вміщено мармурову дошку з таким написом в офіцій
ній російській мові: «Усердием киевского гражданства за утвержденне прав 
древней сей столицьі Всероссийским Императором Александром І 1802 года, 
сентября 15 дня».

На початку XX століття міська управа збудувала гарні кам’яні сходи з 
балюстрадою з Олександрівської площі, що на кінці головної київської вули
ці — Хрещатика, вниз до самого пам'ятника. За більшовицької влади па* 
м’ятник прийшов в запущення.

Така історія київського пам’ятника. Як історія його, так і документальний 
напис на таблиці стверджують, що цей пам’ятник дійсно є пам’ятником 
магдебурзького права, яка назва за ним тепер остаточно закріпилась (істо
ричні дані про пам’ятник взято у проф. В. Щербини. Документи до історії 
Києва 1494—1835 // Український Археографічний Збірник Укр. Академії 
Наук. Том 1. Київ. 1929).
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Володимир Мусіенко, 
Сергій Пивовар

«УКРАЇНСЬКА МОВА 
НЕ ІДОЛ...»

Із історії боротьби українського студентства 
проти русифікаторської політики царизму

Згідно із загальновизнаною класифікацією, кожна мова має повне право 
на існування і розвиток. Мова — найважливіший засіб спілкування людей. 
З розвитком народу, консолідацією його у націю, розвивається і національна 
мова, яка єднає народ у просторі й часі. Всяка сконсолідована нація не лише 
користується рідною мовою для спілкування і розвиває її, але й захищає від 
спроб перетворити мову національних меншин у місцевий діалект. Нехтування 
цього, як правило, призводить до довготривалої і жорстокої боротьби малих 
націй проти великодержавної за збереження рідної мови і своїх культурних 
надбань.

Віковічну боротьбу за збереження рідної мови, національних і культурних 
традицій довелося вести й українському народові. Тривалою була його бо
ротьба проти потуречення та ополячення. Але найбільш затяжною і жорсто
кою вона виявилася проти російської експансії в Україну, яку проводили 
протягом трьох століть царське самодержавство, а потім радянський тоталі
тарний режим. «Зародившись десь на світанні суспільного слов’янського 
життя,— пише Іван Огієнко,— мова наша витерпіла страшне лихоліття татар
щини, пережила утиски Польщі, перенесла наскоки Москви, і проте, перего
рівши як криця, дійшла до нас чистою, свіжою, музичною, незаплямованою, 
справді щирослов’янською мовою...»

Особливо тяжкі часи переживало українство починаючи з другої половини 
XVII ст. Політика самодержавства після «возз’єднання» 1654 р. спрямову
валася на асиміляцію українського населення, на перетворення його в «ма
лоросів». Українці, як зазначає Орест Субтельний, повинні були «втратити 
свої відмітні риси й стати «справжніми росіянами»2.

У перші десятиліття після Переяславського договору Москва ще дещо 
обережно проводила свою експансію. Але поступово фронт її розширювався, 
щоб «...примусити нас,— як пише І. Огієнко,— кинути рідну мову свою і при
стати до московської» 3. Посилився цей тиск із приєднанням української цер
кви до московської. Патріарх Іоаким заборонив користуватися книжками, 
написаними українською мовою, бо вони «несходньї с книгами московскими» 4.

Початок тотального наступу на українство пов’язаний зі сходженням на 
російський престол Петра І. У 1720 р. з’являється царський указ про забо
рону друкувати книжки українською мовою, «...дабьі никакой розии и особ- 
ливаго наречія во оннх не било...» 3. У кінці XVIII ст. українська мова пов
ністю витісняється з навчальних закладів. З 1783 р. вводиться навчання ви
ключно російською мовою у Київській академії. І. Огієнко зазначає: «І в 
Київську академію ввели московську мову, і почали пильно доглядати, щоб 
у студентів була чиста великоросійська вимова — як у звичайному житті, так 
і в церкві. Почали виписувати з Москви друковані московською мовою під
ручники; посилали студентів у Московський університет, щоб еони навчалися 
там чистої московської вимови...»б. Школа стає одним із найважливіших 
засобів русифікації українського населення, зокрема інтелігенції та урядов
ців.
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З плином часу повінь русифікації затоплювала усі сфери суспільного 
життя. У травні 1847 р. до Київського університету св. Володимира надійшов 
циркуляр міністерства освіти, який яскраво відображав великодержавну полі
тику уряду стосовно національного питання: «Проникнутие чувством истинно 
русским и чуждьіе ложньїх понятий мнимого славянства, преподаватели уни- 
верситета св. Владимира внушат и питомцам своим, что для нас ничего не 
может бьіть славнеє имени русского, того знамени, того нашего имени, кото- 
рое с основания государства нашего повторялось и повторяетея миллионами 
народа в жизни общественной. Да сльїшится в университетах имя русского, 
как сльїшится оно в русском народе, которнй, не мудретвуя лукаво, без 
воображаемого славянства, сохранил веру отцов наших, язнк, нравн, обн- 
чаи — всю народность»7. Ясно і відверто прокоментував мету, яка переслі
дувалася цим циркуляром, міністр граф Уваров. Він назвав мови слов’ян
ських народів, що опинилися під зверхністю російського самодержавства, 
«соплеменними наречиями», які відігравали роль «вспомогательньїх средств» 
для російської мови8. У травні 1847 р. генерал О. Ф. Орлов у своїй доповіді 
Миколі І про діяльність слов’янофілів радив, щоб викладачі і письменники 
«рассуждали сколь возможно осторожнее там, где дело идет о народности 
или язьіке Малороссии и других подвластннх России земель, не давая любви 
к родине перевеса над любовью к отечеству, империи..., чтоби все виводи 
учених и писателей клонились к возвишению не Малоросии..., а Российской 
империи...»9. Цар власноручно написав олівцем на документі: «Справед
ливо».

Русифікаторська політика ще більш поглибилася у другій половині XIX 
ст. Застосовуючи репресії проти поляків після поразки повстання 1863 р. і 
з метою запобігти аналогічному повстанському рухові в Україні, царський 
міністр внутрішніх справ Валуев того ж року видав циркуляр, який заборо
няв видавати українські книжки, мотивуючи тим, що «не було, нема й бути 
не може ніякої української мови» ,0.

Імператор Олександр II, перебуваючи у німецькому місті Ємсі, 18 травня 
1876 р. підписав указ, яким заборонялося друкувати українською мовою 
книжки й навіть тексти до нот, ставити п’єси й виконувати прилюдно укра
їнські пісні11. Цей указ Михайло Грушевський назвав «найяскравішим і най- 
злобнішим виявом» репресивної політики царського уряду проти україн
ства ,2.

Не зупинявся наступ русифікації і в XX ст. ї ї  хвиля то підіймалась, змі
таючи на своєму, шляху все українське, то дещо стихала під тиском рево
люційних виступів, що охопили імперію.

У 1905 р. Київський і Харківський університети, Російська академія наук 
і київський генерал-губернатор визнали шкідливість заборони українсько? 
мови. Академія наук випустила записку під назвою «Об отмене стеснений 
малорусского слова». Але Кабінет міністрів, розглянувши цю проблему у 
вересні 1905 р., визнав, що скасування заборони української мови є несвоє
часним |3.

Русифікаторська політика щодо України продовжувала домінувати до 
останніх днів існування Російської імперії. У відповідь на численні прохання 
і протести українських діячів освіти і культури Сьомий з’їзд російського дво
рянства (1911) заявив: «Правитсльственная школа не может иметь инород- 
нический характер, в ней должен, без каких-либо уступок, господствовать госу- 
дарственний язик, обучение должно вестись на русском язике» м.

Полтавський губернатор Багговут у секретному листі міністру внутріш
ніх справ Росії від 4 лютого 1914 р. з обуренням писав про спроби деяких 
учителів проводити навчання українською мовою і пропонував: «Привлекать 
на должности учителей земских начальних школ по возможности только 
одних великоруссов..., назначать на должности инспекторов народних училищ 
людей деятельних, знергпчних, твердих и исключительно великоруссов..., вся
кого учителя, проявляющего склонность к украинскому движению, немед- 
ленно. устранять...»15. Російський чиновник також звернув увагу на «...воз
можно частое помещение в субсидируемих газетах статей о необходимости
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общегосударственного язика, каповим только и является великорусское на- 
речие, о богатстве русского язика, обширности и богатстве его литератури 
и т. д., о роли современного малорусского язика как простонародного и не 
имеющего литератури н будущности...» І6.

Слід зазначити, що законодавство Російської імперії підтримувало руси
фікаторську політику царизму. Так, згідно із законами від 21 листопада 
1869 р. і 13 червня 1886 р. для чиновників російського походження усіх 
відомств установлювалися привілеї (додаткова плата). Підтверджуючи необ
хідність таких привілеїв, попечитель Київського навчального округу доповідав 
ЗО січня 1910 р. Київському, Подільському і Волинському генерал-губерна
тору: «Благодаря... привилегиям в Юго-Западний край в настоящее время 
охотно перемещаются на службу из внутренних губерний, как учителя низ- 
ших учебних заведений, так равно и чиновники на такие канцелярские долж- 
ности, какие, с точки зрения государственних интересов, более всего жела- 
тельно замещать в здешнем крає русскими людьми, вносящими с собою идею 
государственного единства и национальности в среду местного населення...» ,г.

Русифікаторська політика, яка здійснювалася століттями, пустила дуже 
глибоке коріння на терені української землі. її  наслідки далися взнаки під 
час державницьких змагань 1917—1920 рр., коли в українського народу 
з’явилася можливість створити вільну і незалежну державу. Володимир Вин- 
ниченко називав відсутність національної школи одним із головних чинників 
невдалої спроби створення української державності. «...Де ж ті сили, якими 
робились би ті апарати, та величезна, складна машина, що зветься держав
ністю? — писав він.— Адже треба тисячі досвідчених, освічених і національ
но-свідомих людей, щоб ними засадити всі урядові посади, всі інституції, 
починаючи з міністрів і кінчаючи писарчуками в канцеляріях. Де ж вони, ті 
люди, де вони могли взятися, коли ми не мали своєї школи, коли не мали 
ніякої можливості мати свою масову інтелігенцію, з якої можна було б 
вибрати тих і досвідчених, і освічених, і національно-свідомих людей»18.

Україні справді не вистачало національно свідомих кадрів, які б володіли 
рідною мовою і бажали нею спілкуватися. Тим часом значна частина полі
тичних діячів прагнула залишити де факто панування російської мови в 
Україні. «Таким діячам,— писав Сергій Шелухин у вересні 1918 р.,— на ве
ликій перешкоді стоїть українська мова, бо вона є національна ознака укра
їнської державності, бо вони її не знають і не хотять знати й визнавати, бо 
це стоїть їм на перешкоді до більшого й певнішого панування над Україною 
і українським народом та відбудування «єдиної неділимої» ,9.

З огляду на багатовікову жорстоку русифікацію виникає запитання: «Де 
бралися сили у багатостраждального українського етносу, щоб захищати* 
розвивати і, нарешті, відстояти свою мову, віру, традиції і культуру?» На 
це непросте запитання український народ завжди відповідав боротьбою за 
право на існування. Незважаючи на постійні переслідування і нищення, ве
ликий автохтонний народ відроджувався і збирав фізичні й духовні сили, 
здатні на продовження свого історичного поступу.

Очолювали цю боротьбу кращі представники нації, справжні патріоти, 
інтелектуальна еліта, зокрема і студентська молодь. Першим часом цю бо
ротьбу активно вела церква. Найбільш освічене в тодішній Імперії, українське 
духовенство рішуче виступило на захист книгодрукування українською мо
вою, проти русифікації Київської академії. Голоси протесту митрополита 
А. Мацієвича і письменника В. Капніста були почуті в Європі, яка, на жаль, 
на них не відгукнулася.

З новим витком русифікації, який у широких масштабах розгорнувся в 
XIX ст., боротьба українства набирає більш організованих форм. У 1846 р. 
створюється Кирило-Мефодіївське братство. Царину оборони української 
мови, культури осяяли велетенські постаті Т. Шевченка, П. Куліша, М. Косто
марова.

У другій половині XIX ст. з’явилася нова блискуча плеяда українських 
інтелектуальних сил, що мужньо вступила в безкомпромісну боротьбу за 
відродження рідної мови, національних традицій: В. Антонович, О. Білозерг
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ський, О. Барвінський, М. Грушевський, М. Дашкевич, М. Драгоманов, 
П. Житецький, М. Ковалевський, А. Кримський, О. Кониський, О. Левицький, 
М. Максимович, П. Чубинський та багато інших. Відстоюючи українську 
мову і культуру, вони, за висловом І. Огієнка, глибоко усвідомлювали, що 
«мова — душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб...»20.

У прямій залежності від наступу русифікації зростав і ширився україн
ський рух супротиву. Він охоплював все нові соціальні верстви. Надзвичайно 
активно включилася в цей рух студентська молодь, яка у кінці 50-х років 
ініціювала створення «недільних шкіл» для робітничої молоді, міщан і 
взагалі неграмотних. Велику роль в українській справі відіграла Київська 
громада, створена в 1861 р. З часом такі громади утворилися у всіх великих 
містах України — Харкові, Одесі, Чернігові, Полтаві, а також Петербурзі21. 
Вони об’єднували здебільшого національно свідому молодь — студентів, учи
телів, учених. Хоч громади й не мали чітких організаційних форм і окресле
них програм діяльності, вони викликали занепокоєння царизму, бо спрямо
вували свою діяльність проти великодержавницької русифікаторської полі
тики. Указ 1863 р. заборонив громади, деякі з них перейшли на нелегальне 
становище.

Нове піднесення студентського руху проти русифікації розпочалося з кінця 
XIX — початку XX ст. Створюються за національним принципом нелегальні 
українські студентські громади, що діяли в Києві, Харкові, Москві, Петер
бурзі, Варшаві, Одесі.

Для координації їхньої діяльності відбувалися нелегальні з’їзди студент
ських організацій. Завдяки цим з’їздам зміцнювалися зв’язки між україн
ськими студентськими громадами різних регіонів імперії і поза її межами. 
Зокрема, у київських з’їздах брали участь делегати віденської «Січі» і львів
ської Академічної Громади22.

За ініціативою громад порушувалося питання про навчання в університе
тах українською мовою, відкриття українознавчих кафедр та створення укра
їнських університетів в Австро-Угорській частині України, зокрема у Львові. 
У відозві русько-української молоді до польської від 20 листопада 1901 р. 
наголошувалося: «...Загально людським природним правом належиться вся
кому народові, отже й нам, Русинам, таке саме право на житє і розвиток 
власної культури, як і другим народам. І коли ми домагаємося самостійного 
українсько-руського університету у Львові, то домагаємося тільки сего, що 
нам по всім Божим і людським правам належиться...» 23.

Боротьба за право користуватися рідною мовою на українських землях, 
які знаходилися під владою Австро-Угорщини, давала деякі позитивні ре
зультати. Тим часом у Російській імперії ситуація була набагато складні
шою. Так, у 1904 р. в Австро-Угорщині нараховувалося 38 українських періо
дичних видань, а в царській Росії 27 мільйонів українського населення не 
мало рідною мовою жодної газети чи журналу24.

Численні прохання і протести студентської молоді, українських діячів 
освіти і культури не лише не знаходили якогось розуміння у царського 
уряду, а навпаки — викликали негативну реакцію і репресивні заходи. Про
тести студентів Київського університету в 1900 р. були розцінені царизмом 
як безчинства і безпорядки і 183 учасники були віддані в солдати. На таку 
жорстоку розправу студентство відповіло новими виступами проти свавілля. 
Воно зрозуміло, що домогтися задоволення національних вимог можна лише 
об'єднаними зусиллями. Саме тому в 1902 р. з’явилося звернення Київської 
української студентської громади до всіх київських студентських організацій 
із закликом виступати на захист української мови.

В цьому маловідомому документі наголошувалося, що мова — це не просто 
атрибут нації, вона є засобом національного єднання, творцем національної 
культури і традицій. І якщо зникає мова, то перестає існувати і народ як 
національна спільнота.

Звернення написане російською мовою. Цс, на перший погляд, суперечить 
змісту документа, адже в ньому відстоюється право на існування саме укра
їнської мови. Але такий тактичний маневр був розрахований, очевидно, на
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тс, щоб вимоги українського студентства стали зрозумілі й росіянам, щоб 
привернули увагу російських демократичних сил до української проблеми.

Єдиний примірник цього документа знаходиться у відділі стародруків та 
рідкісних видань Центральної наукової бібліотеки Академії наук України 
імені В. І. Вернадського.

ЗВЕРНЕННЯ КИЇВСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
СТУДЕНТСЬКОЇ ГРОМАДИ ДО ВСІХ КИЇВСЬКИХ 

СТУДЕНТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ *

«Радикал, недодумавшийся на Украй- 
не до украинства, єсть недодумав
шийся радикал. Украннец, недодумав
шийся до раднкализма, єсть недоду- 
мавшийся украннец».

М. Драгоманов 
<Австро-Руські спомини»

Россия представляет из себя одного из наиболее замечательннх полити- 
ческих и зтнографических арлекинов. В состав теперешней России входит 
около 150 народностей. В состав ея вошли и под гнетом царизма задьіха- 
ются такие различние по своєму зтнографическому составу, историческим 
традициям, по своим общественньш привнчкам и юридическим воззрениям 
злемснтн, что просто диву дається. Очевидно, что единство России пред- 
ставляется каким-то чудом, которое может поддерживаться только каким- 
либо особенннм способом. Способ зтот, положим, не представляет из себя 
ничего особенно чудеснаго, а напротив, состоит из даже черезчур реальних 
вещей. Оне суть: штьік и Сибирь, тюрьма и кнут, православне и безграмот- 
ность (в самом широком смисле зтого слова).

Признав за аксиому, что свержение абсолютизма в России может бить 
достигнуто только совместними усилиями всех народов, ми должни признать 
и то, что среди каждаго отдельнаго народа пропаганда должна вестись на 
его родном язьіке. Пример нескольких попнток пропаганди на русском язике 
украинских крестьян (70-ие, нач. 80-х гг.) показал всю бесплодность н без- 
почвенность такой пропаганди.

Достаточно поверхностнаго взгляда на историю Украйни со времени при- 
соединения ея к России, чтоби заметать, как уничтожение всяких следов 
самостоятельной культурной жизни Украйни шла рука об руку с крайним 
обрусением народних масс, утратою ими политическаго самосознания и даже 
политических идеалов. Если интеллигенция, изменившая своей националь- 
ности, будет по прежнему пренебрегать народним язиком, еслн пропасть 
между народом и интеллигенцией будет по прежнему увеличиваться, то такое 
отсутствие непосредственнаго общения, органической связи между народом 
и интеллигенцией приведет к тому, что свободолюбивьій украинский народ 
окончательно забудет своє славное прошлое и вследствие крайняго неве- 
жества может остаться пассивним и инертним в решительний момент, как 
зто случилось в [18] 48 г. в Галиции.

Признавая необходимость добиться политической свободи в наиболее ко
роткий срок, ви должни согласиться с тем, что для зтого каждая из 150 
народностей должна виставить возможно большее количество революционе- 
ров, т. е. людей, понимающих всю мерзость и дикость теперешняго государ- 
ственнаго строя России и могущих виступить на борьбу за идеи более свет- 
лия и високия, чем царизм. Очевидно, такими людьми могут бить прежде 
всего люди грамотние, но не потерявшие своего природнаго ума, приобрев- 
шиє навик и охоту к чтению, привикшие видеть в книге своего лучшаго 
друга и советчика, которьіе смогут прочесть, понять и оценить нелегальную 
книжку...

* Текст публікується за гектографічним виданням відозви.— К., 1902.
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Для отого мьі считаем необходимим то, что признает необходимьш и 
наилучший русский педагог К. Д. Ушинский, т. е. народную национальную 
школу. Вот что писал он в «Журн. Министерства Нар. Просвещ.> в своей 
статье «Педагогическая поездка по Швейцарки»: «Мало успеха будет иметь 
та школа, в которую дитя переходит из дому, как из рая в ад, и из которой 
оно бежит домой, как из темнаго ада, в котором все темно, чуждо и непо- 
нятно, а светлий рай, где все ясно понятно и близко сердцу, а почти такое 
впечатление должна производнть школа на дитя малороссиянина, когда оно 
начинает посещать ото странное место, в котором одном только в целом 
селе и говорят на непонятном язнке. Дитя, не слишавшее дома нн одного 
великорусскаго слова, начинает с перваго же дня ломать на великорусский 
лад, и добро би еще на чисто великорусский, а то на тот отвратительний 
жаргон, которий вьірабатьівается у малообразованнаго малоросса при ста- 
рании говорить по великорусски. Такая школа с перваго же дня и весьма 
неласково напомнит ребенку, что он не дома, и без сомнения покажется ему 
букою. Еслн такая школа не пустит корней в народную жизнь и не принесет 
для нея полезних плодов, то чему же здесь удивляться? Иначе и бить не 
может. Такая школа, во-первих, гораздо ниже народа: что же значит она 
с своєю сотнею плохо заученних слов перед тою безконечно глубокою, жи
вою и полною речью, которую вьіработал и вистрадал себе народ в продол- 
жение тисячелетия; во-вторьіх, такая школа безсильна, потому что она строит 
развития дитяти на единственной плодотворной душевной почве — на народ- 
ной речи и на отразившемся в ней народном чувстве; в-третьих, наконец, 
такая школа безполезна: ребенок не только входит в нее из сфери совер- 
шенно ей чуждой, но и вьіходит из нея в ту же чуждую ей сферу. Скоро он 
позабьшает несколько десятков вєликорусских слов, которим виучился в 
школе, а вместе с тем позабивает и те понятий, котория били к ним при- 
вязани. Народний язик н народная жизнь снова овладевают его душою и 
заливают и изглаживают всякое впечатление школи, как нечто совершенно 
нм чуждое. Что же сделала школа? Хуже чем ничего! Она на несколько лет 
задержала естественное развитие дитяти; остается, правда, грамотность или, 
лучше сказать, полуграмотность, и то не всегда, и может пригодиться к тому, 
чтоби на полурусском наречии написать какую-нибудь ябеду; душу же чело- 
века такая школа не развивает, а портит».

Само собою разумеется, что к отой непонятной обрусительной школе кре- 
стьянин-украинец ничего, кроме отвращения, чувствовать не может и зачастую 
переносит ото отвращение и на книгу, как об атом свидетельствуют и сами 
инспектора народних школ. Отсюда, конечно, понятно, что такая школа 
является самим верним оплотом против развития самосознания и правосоз- 
нания народа, понятно почему за оту школу так крепко стоял Катков, почему 
теперь за нее стоят Победоносцев, Мещерскнй, Флоринский, Пихно и иже 
с ними, и одно лишь непонятно — почему за ту же школу стоит н значи- 
тельная часть русскаго передового общества, почему взгляди Ушинскаго не 
господствуют в нем? (Ми говорим в интересах 149 невеликорусских народ
ностей, но, конечно, от лица одной своей украинской.)

Итак, чисто практическня соображения заставляют наиболее образован- 
них н безпристрастних представителей русской интеллигенции признавать 
необходимость низшей школи с украинскнм язиком преподавання. (Укажем 
здесь на проекти, земств Харьковской, Полтавской и Черниговской губерний, 
на Ананьевских врачей...) Но широкая задача просвещения народних масс 
связана с задачей популяризации науки в самих широких размерах. Если 
смотреть на висшую школу, как на средство поддержать господство буржу
азная) класса, сделав монополией буржуазии все приобретєния науки, тогда, 
конечно, нет необходимости в висшей школе с украинскнм язиком. Но ми 
обращаемся к тем товаришам, которие иначе смотрят на задачи висшей 
школи, которие хотят понести свет в темние масси народа. Само собой 
разумеется, что для виполнения такой широкой задачи недостаточни уси- 
лия єдиний, которие и теперь употребляют все свои сили на то, чтоби учи
ться учить других: изучают народний язик, вирабативают понятную для
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народа терминологию... Для вьіполнения зтой задачи по отношению к укра* 
инскому народу необходимьі легионьї просвещенньїх людей, которьіе могли 
бьі распространять знання среди своего народа на украинском язьікс. Но 
пока украинский народ не будет иметь своих висших школ, зта задача будет 
под силу только людям с исключительньїми способностями и вместо необхо- 
димьіх легионов будут только единици. Позтому ми, украинцьі, требуем 
висших учебньїх заведений с украинским язнком преподавания от того пра- 
вительства, которое получает такую значительную часть своих доходов от 
украинской нации, от того правительства, которое самим грубим образом 
зксплуатировало и зксплуатирует Украйну — зту житницу России.

Другим следствием открнтия висших украинских школ било би то, что 
нам, учащейся молодежи, не приходилось би из одного конца России пере- 
летать в другой за недостатком висших учебних заведений, а в национальния 
висшня школи поступали би люди, думающие работать на родной своей 
почве, и из висшей школи виходили би люди, действительно подготовленние 
к культурной работе... Ми не станем говорить здесь о том влиянии, которое 
оказала би висшая нацнональная школа на нзучение данной страви. Ука
жем разве на Кавказ. Ведь ми о Кавказе знаєм ровно столько же, сколько 
н о Кнтае, единственно лишь потому, что там нет умственнаго центра, нет 
висшей школи. А нет ея, как всем вам, товарнщн, хорошо известно лишь 
благодаря гнусной нахальности нашего правительства, которое запрещает 
открьіть «на окраинах» даже русскую школу и даже на готовия «ннородче- 
ския дсньги»... Не будем, повторяєм, говорить об зтом, потому что и все то, 
что ми сказали више,— лишь мечти и мечти, которим, бить может, суж- 
дено еще долго ждать своего осуществлення. Пока их реальная основа за- 
ключается почти исключительно в небольшой части передового студенчества, 
да такого же небольшого числа образованних людей и представителей 
науки...

Ми не будем здесь говорить и о том, что украинский народ представляет 
из себя самостоятельное славянское племя, самостоятельную зтнографиче- 
скую единицу, не будем говорить о самостоятельности и ценности нашего 
язика н нашей украинской литератури — оставим зти попроси решать уче
ним и историческому ходу собитий.

Итак, повторяєм, не спорить желаем ми, а требуем от вас поддержки в 
работе нашей, цель которой— двинуть Украйну по пути прогресса, двинуть 
ее к социальной и политической свободе.

В зтой великой задаче украинская интеллигенция должна взять на себя 
ту роль, которая составляет ея прямую обязанность: подготовить к зтому 
моменту нашу народность, в состав которой в одной России входит 25 мил- 
лионов людей, и которая, казалось би, по свонм историческим традицияи 
должна би пойти впереди всех национальностей славянских.

Для зтого, напомним еще раз, ми необходимо должни знать тот язик, 
на котором говорнт и мислит зта 30-тимиллионная (с Галицкой Русью) 
масса народа.

Зная зто, ви должни оказать нам поддержку в требованин, имеющем 
при теперешнем политическом строе России такое же целиком принципиаль- 
ное зиачение (нам закривать глаза пред действнтельностью нечего), как и 
требование отмени процентной норми для евреев. Еслн же ви, прнннмая во 
внимание зти законний требовання, паче чаяння, откажете нам, то ви н себя 
и нас поставите в положение, при котором безсознательно все ми окажемся 
солндарнимн с Победоносцевнм и К 0 и при том в то время, когда цвет 
русской интеллигендии в своих легальних органах: «Вести. Европи», «Русск. 
мисль» горячо отстанвает и принимает близко к сердду наши интереси.

Многнм из нас довольно часто приходилось слишать упрекн в шовинизме. 
Зто побуждает нас свести в короткую формулу для того, чтоби показать, 
что еслн кому и присущ дух шовииизма, то во всяком случае нам, украин- 
цам, он не к лицу и нами он никогда не проповедивался.

Украинский язик не идол, которому ми поклоняємся, а практическое сред- 
ство и наиболее верний способ вивести из темноти и невежества. тридцати-
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миллионную массу украинского народа и повести его путсм прогресса к свету, 
добру и истине, а национальность украинская — не фетишь наш, не кумир, 
а лишь поява, на которой легче всего засеять и взлелеять семена света, доб
ра и братского равенства и вообще, мьі признаєм космополитизм в идеях и 
целях, национальность — в основе и формах культурной работьі.

По нашему глубокому убеждению, при нормальной постановке дела, т. е. 
при признання прав каждой нациоиальности на самостоятельное развитие и 
при «национальном» просвещении, украинский народ должен одним из пер- 
вьіх поднять красное знамя. Да зто, кажется, должно бьі бить ясно каждому, 
так как демократизм украинскаго народа говорит сам за себя. Достаточно 
самого поверхностнаго знайомства с нашим крестьянством, чтобьі убедиться 
в атом. Даже проще, всякий, кто знаком достаточно близко с нашей украин- 
ской литературой, может засвидетельствовать, что зто целиком демократи- 
ческая литература, а ведь литература — зеркало народной жизни. К идее 
же демократизма должнм стремиться все народи, и на нашу долю вьіпадает 
лишь подновлять ее с научной сторони и укреплять в сознанин украинского 
народа там, где уже успели пошатнуть ее царские опричники.

Между нами, товарищи, должно бить ЕДИНЕНИЕ, но не должно бить 
обиднаго и позорнаго для обеих сторон ПОРАБОЩЕНИЯ. Нам пора уже 
понять и усвоить тот принцип, которий смогли понять и усвоить (немиожко, 
правда, своеобразно) Николай І и Александр II, тот принцип, что работа 
свободнаго и самостоятельнаго человека более продуктивна, чем работа раба. 
Тем более теперь время уже усвоить его прочно и навсегда. Ведь факти так 
красноречиво говорят за него. Посмотрите ви на Запад, оглянитесь вокруг 
себя,— что вьі увидите? Где нация добилась свободи (Австрия) илн где го- 
сударственное устройство обезпечивает свободу нациоиальности (Швейцария, 
Соединенние Штати), там жизнь кипит ключом. Даже Сербия н Болгария 
зажили такой полной жизнью, что любо-дорого посмотретьі А посмотрите, 
что сдслала из темной полуонемеченной Чехии возрожденная националь
ность. Ведь она теперь если уже не опередила немцев, то во всяком случае 
наравне с ними. Посмотрите на ирландцев. Семь веков (ведь зто не шутка!) 
обангличанивали их и чего добились? Добились того, что теперь почти 3/4 
ирландцев говорит по-английски, а все 4/4 смертельно ненавидят Англию. 
Незавидний результат жестокой семивековой работн. Посмотрите в самой 
России на нещастную Финляндию. Что делает с нею обрусение? А то, что 
она с каждим днем на наших глазах теряет свои и так не особенно обшнр- 
ння конституционния права. Присмотритесь к Польше — Привислянскому 
краю. Разве возможно би бьіло в ней то движение и тот проблеск жизни, кото- 
рие за метни теперь, если би оторвать ее от сношєний с заграничной нацио- 
нальной Польшей, если би лишить зто движение национальной окраски?!..

Скажем под конец, что даже такая космополитическая партия, как социал- 
демократия, и та в своей (...) национальной программе, составленной на 
общем собрании австрийской социал-демократической партии в Брюнне, в 
1899 г. (...) (торжественно провозглашает), что она «признает право каждой 
нациоиальности на национальное существование и национальное развитие».

Зто постановление австрийских социал-демократов является естественним 
виводом из всей их предшествовавшей деятельности. В Австрии, как и в 
России, радикальние злементи общества вместо того, чтобьі работать над 
улучшением зкономическаго благосостояния народа, должни раньше добиться 
признання их нациоиальности, так как долголетний опит показал нм, что 
без признання основних злементарних прав человека, без свободи нацио- 
нальности, т. е. без права человека бить тем, чем он єсть на самом деле, 
при искусственной ломке его пикакой прогресе народних масс немислим. 
Прежде чем действовать, добиваютея свободи дєйствий — вот змпирический 
закон, виводимий всяким безпристрастним человеком при изучении жизни 
народоа в XIX векс. Пред зтим историческим фактом — дифференциацией на
родностей — никто не смеет закривать глаз. На зтот исторический факт ми 
обращаем ваше вннманнс, товарищи, и приглашаем вас помочь нам еделать 
теперь то, что рано или поздно еделаем ми сами, помочь нам для того, чтоби
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ми могли работать рука об руку с вами теперь же, а не затрачивали своих 
сил на расчистку поля лишь для работи грядущих поколений. Ми ждем с 
уверенностью вашей помощи, потому что знаєм, что не в ваших интересах 
затягивать поступательньїй ход человеческаго развития.

Итак, товарищи, принимая во внимание число и разношерстность надий, 
составляющих Российское государство, считая право каждой из них на иа- 
цнональное существование и развитие несомненним, признавая, что без на- 
диональной свободи не может бить и свободи личности, а следовательно, н 
политическая свобода является неполной, признавая, что право свободно 
печатать как литературние, так и научние труди на своем родном язике 
єсть неогьемлемое право автора, признавая равенство благом не только на 
словах, но и на деле, ми «Київська Студентська Українська Громада», счи- 
таем вашей моральной обязанностью, товарищи, включить в число ваших 
требований право профессора читать лекции на украинском язике во всех 
висших школах на Украинской территории.
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ВИКРЕСЛЕНИЙ З ІСТОРІЇ
Сергій Бердяев, як і його брат Микола,— філософ і мислитель,— 

унаслідок тривалої та планомірної політики заборони або замовчуван
ня був викреслений з пам’яті кількох поколінь і повертається до нас 
тільки зараз.

Вітчизняна культура «забула» про поета і прозаїка, літературного 
критика і перекладача-поліглота, мистецтвознавця, видавця і публі
циста, популяризатора й автора наукових статей, людину глибокого 
інтелекту.

Чи багато ми знаємо російських письменників-дворян, котрі писали 
не тільки російською, але й українською мовою, перекладали з росій
ської на українську і навпаки? Щодо Бердяєва існувало якесь «табу». 
Не знайдемо про нього майже ніяких відомостей у колишніх радянських 
літературознавчих виданнях. Маємо хіба що кілька рядків у книзі 
Є. П. Демченко про сатиру періоду революції 1905—1907 рр.

Сергій Олександрович Бердяєв (1860—1914) народився в Києві, в 
родині потомственного дворянина — штаб-ротмістра О. М. Бердяєва та 
княгині Г. С. Кудашової. Дитинство пройшло в маєтку Бердяєвих — 
селі Обухові. Освіту Сергій одержав у Колегії Павла. Галагана, в 
Петербурзькому морському корпусі, за кордоном, де вивчав медицину. 
Після повернення з-за кордону він залишив лікарську практику і повні
стю присвятив себе літературній та журналістській діяльності...

З середини 70-х років Бердяєв почав друкувати вірші та статті в 
газетах, столичних і провінційних виданнях під багатьма псевдонімами, 
його працездатність вражає. У 80—90-х рр. з’являються публікації у 
журналах «Всемирная иллюстрация», «Будильник», «Свет и тени», 
«Осколки», «Иллюстрированннй мир», «Живописное обозрение», «Век», 
«Восход», «Зпоха», «Наблюдатель», «Одесский альманах», «Дело» та 
багатьох інших.

Літературно-публіцистична спадщина С. Бердяєва велика, проте 
прозаїчних творів у нього небагато. Віднайдено понад десять (ори
гінальних і перекладених): «Рнбарь душ людских»; «Разлуки нет. 
Оккультическая повесть»; «Мучник за идею. К 300-летию сожжения 
Д. Бруно»; «Ханские дети. Цюрихская пасхальная бнль»; «За что? 
Пасхальная миниатюра»; «Коли вона дізналася?» Значний доробок 
становлять його вірші і нариси українською мовою та іншими мовами 
з української тематики. Коли ж і де Бердяєв почав друкувати твори 
українською мовою? Ось свідчення щодо цього І. Я. Франка: «Особисто 
я д. Бердяєва не знаю. Його ім’я зустрічалося мені уперше ще 1885 р., 
коли я, бувши впорядником «Зорі», надрукував на її? листках перший, 
здається, його український вірш». (Відділ рукописів Інституту літера
тури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.— Ф.З.— Спр. 2847.— Арк. 3.)

Але сам Бердяєв стверджує, що перші його українські вірші видру- 
ковано значно раніше, у Женеві, за сприянням С. Подолинського, його 
двоюрідного брата.

За відсутності в Україні періодичного видання українською мовою, 
С. Бердяєв з 80-х років починає друкуватися за кордоном, у західно
українських збірниках «Зоря», «Діло», «Буковина», «Руслан», «Літера
турно-науковий вістник», «Страхопуд», «Господарь», «Слово», «Дзві
нок», «Народна часописи» та інших, а пізніше у Києві: «Громадська
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думка», «Рада», «Шершень». Його твори з’являються в українському 
декламаторі «Розвага», антології української поезії «Українська муза», 
«Вінок Т. Шевченкові». Багато віршів Бердяєва видрукував у газеті 
«Буковина» Осип Маковей. Вони особисто зустрічалися під час приїзду 
О. Маковея до Києва в 1897 р. Збереглося листування між ними 
(1896—1899 рр.). Маковей і Франко опублікували кілька віршів С. Бер

дяєва в «Літературно-науковому вістнику», С. Бердяєв перекладав твори 
О. Маковея російською мовою, зокрема його «Гірські думи». Листувався 
Бердяєв і з 1. Я. Франком (1894—1897).

Враховуючи, що твори С. Бердяєва не позбавлені абстрактної пате
тики, Маковей і Франко критично оцінювали деякі з них, пройняті 
моралізаторсько-просвітянськими тенденціями, відкинули чимало ідейно 
невиразних і художньо слабких його віршів.

Після того як О. Маковей видрукував критичні зауваження щодо 
поезій С. Бердяєва, останній відповів різкими листами Маковею та 
редакції «Буковини». До;літературної дискусії було втягнуто і Франка, 
який став на підтримку Маковея. На жаль, особисті стосунки між Бер- 
дяєвим та Маковеєм і Франком були припинені, а літературні все ж 
збереглися...

Незабаром С. Бердяєв перекладає та видруковує російською мовою 
вірш О. Маковея «Цивилизация», твори І. Франка: «Притчу про красу» 
і «Указ про голод» («Благой указ»). Бердяєв — один із перших пере
кладачів творів І. Франка російською мовою. Доктор наук, літературо
знавець' Ф. П. Погребенник зробив аналіз цих перекладів С. Бердяєва 
і вважає, що вони «для свого часу мали певну цінність як одна з перших 
спроб відтворити кілька зразків поезії Франка російською мовою» 
(Ф. П. Погребенник. Франко в українсько-російських літературних 
взаєминах.— К., 1986.— С. 198—199). О. Маковей продовжує друкувати 
С. Бердяєва, а І. Франко включає його вірші до упорядкованої ним 
збірки «Акорди. Антологія української лірики від смерті Шевченка...» 
(1903).

Пізніше Бердяєв назвав І. Франка «благородним другом і захисни
ком народу... нашою сучасною гордістю і славою, самовідданим бор
цем... Його переклад «Фауста» Гете,— писав він,— я зрівняв з російськи
ми інтерпретаціями Губера, Холодковського, Фета і Цертелєва, і, дале
бі, на так званому «хохлацькому жаргоні» він куди яскравіше й краси
віше передає філософську глибину і виключно складні форми віршів 
веймарського титана поезії».

С. Бердяєв переклав російською мовою вірш М. Старицького «На 
спомин Т. Г. Шевченка», оповідання Д. Мордовцева «Ни себе, ни людям. 
Южное предание», вірш О. Федьковича «Гадкий сон».

Головна тема поезій С. Бердяєва — це любов до України, страждання 
її народу, вболівання за його долю, за розвиток його культури, суспіль
но-політичні рухи кінця XIX — початку XX ст., визвольна боротьба наро
дів, визвольні прагнення прогресивної інтелігенції, роль літератури та 
мистецтва у житті) народу, оспівування праці, людських почуттів, при
роди, рідного краю тощо. В перший період своєї діяльності С. Бердяєв 
друкувався в консервативних виданнях, писав і вірнопідданські вірші. 
Але було б несправедливо його творчість 80-х років зводити тільки до 
цього. У 90-х роках, коли відбувся перехід С. Бердяєва до демократизму, 
він висловив своє «кредо» в листі до Діонео (І. В. Шкловського): «З 
юних днів до останнього часу жодного разу не зрадив своєї гарячої 
любові до трудящого люду однаково, незалежно від національності, 
віросповідання та суспільних рангів. Оскільки був спроможним, я зав
жди й всюди підтримував у злиднях та в горі пролетарів з простолюду 
та інтелігенції» (ЦДАЛМ у Москві.— Ф. 1390.— Оп. І.— Спр. 41.— 
Арк. 1).

Туга за рідним краєм проймає численні твори С. Бердяєва, написані 
за межами України, з глибоким пієтетом пошановує він ім’я Шевченка
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(«Памяти Т. Г. Шевченко», «Кобзарь», «Желанньш гость»). Уболіваючи 
над гіркою долею України, потерпаючи від шовіністичних доносів і 
жандармських переслідувань, С. Бердяєв часом прохоплювався гострим 
словом на адресу «москалів», «кацапа-злочинця». Проте він завжди роз
різняв росіян-ворогів і росіян-друзів...

Цікава сторінка життя і творчості Бердяєва — поезії, присвячені дія
чам мистецтва і літератури: Старицькому, Кропивницькому, Заньковець- 
кій, Мишузі, Тартакову, Рощину-Інсарову, Пушкіну, Лєрмонтову, Некра- 
сову, Л. Толстому, Гейне, Верлену, Тургеневу, І. Аксакову, Шеллєру- 
Михайлову, П. Раевському, Фофанову, Омулевському, статті про твор
чість С. Подолинського, Л. Глібова, Г. Ібсена, Д. Мережковського, 
М. Метерлінка тощо.

Помітними були виступи С. Бердяєва як театрального критика і 
оглядача, зокрема, вистав театру М. Соловйова та «театру корифеїв», 
пройняті величезною шаною та захопленням українським театральним 
мистецтвом. Про «Розумного дурня» І. Карпенка-Карого він пише: «Де 
можна бачити одразу ж стільки першокласних сил й такий концертний 
ансамбль, як у малоросів!» Про гру М. Садовського у п’єсі «Бурлака» 
І. Карпенка-Карого: «По благородству та пластичності образ «Бурлаки» 
гідний стати поряд з найвеличнішими зі сценічних втілень... Такий 
ансамбль даремно шукати на російських сценах, які не скупляться на 
«новинки» на зразок «Дамн от Максима». «Я до глибини душі гірко 
сумую,— пише він,— що тут не всі титани нашої сцени, що нема Марка 
Лукича та Марії Костянтинівни поруч з трьома дивними братами 
Тобілевичами! Ех, панове, панове! Щоб Вам знову раз назавжди з’єдна
тися докупи на користь вітчизні, на радощі справжніх друзів та при
хильників художньої творчості!» У 1905 р. він писав М. Кропив
ницькому: «Українська сцена висунула за чверть століття цілу плеяду 
незрівнянних по таланту акторів, котрі приводили до захоплення всю 
інтелігентну Росію».

С. Бердяєв — блискучий лінгвіст, поліглот. Він перекладав із 
німецької, французької, англійської, іспанської, шведської, норвезької, 
польської, чеської, болгарської, угорської, італійської, новогрецької, 
португальської, латинської мов.

Слід згадати про активну участь С. Бердяєва в роботі київського 
Літературно-артистичного товариства, до правління якого входили, 
зокрема, М. Лисенко, М. Старицький, Олена Пчілка, В. Науменко, 
І. Стешенко та ін. На вечір, присвячений Г. Гейне (1900), який влаш
товувала Леся Українка, запросили і С. Бердяєва. Його вірш дуже 
сподобався публіці. З листування поетеси видно, що вона підтриму
вала дружні стосунки з подружжям Бердяєвих. Коли Леся задумала 
писати статтю про народництво в Німеччині, то звернулася за допо
могою до С. Бердяєва. Усю адресовану їй літературу вона просила 
надсилати на адресу О. Бердяєвої.

У 1907—1912 рр., рятуючись від судового переслідування за видання 
газети «Работник», родина Бердяєвих у надзвичайно важких умовах 
жила в Москві. Після повернення до Києва С. О. Бердяєв продовжу
вав співробітничати у київських газетах. Помер він від тяжкої багато
річної хвороби в Києві 6 листопада 1914 р.

* * *

Пропонуємо читачеві дещо з літературно-публіцистичної спадщини 
С. О. Бердяєва.

24 Київська старовина



ИЗ СТАТЬИ «СЦЕНА И АРТИСТИ»

(Малорусская труппа)

...С особьім удовольствием берусь я опять за перо драматического 
критика, чтобьі на зтот раз заняться более близкой мне, как украин- 
скому писателю, малорусской сцеиой — особеино в нннешний крити- 
ческий момент незаслуженних, лукавих и далеко не всегда отлича-; 
ющихся хотя-бьі первобнтнейшей доказательностью нападок с разних 
сторон на наши родньте — литературу, искусство и даже науку...

В Германии под градом насмешек не знал би куда спрятаться 
человек, которьій би, например, усмотрел бьі нечто противогосудар- 
ственное в постановке переделанньїх из знаменитих романов Фритца 
Рейтера битових пьес на «Ріаібеиізсії», в которьіх так неподражаемо 
играл когда-то внзьтвавший бурние восторгн гениальньїй актер Юнкер- 
ман. Французские иронисти сжили би буквально со свету несчастного 
сикофанта, способного вменить в преступление вьісоко-талантливому 
позту Прованса Мистралю (тамошний Шевченко) то обстоятельство, 
что он осмеливается излагать свои мисли и чувства не на литера- 
турном язике галлов, но предпочитает последнему необнкновенно 
красивую и певучую южную его разновидность, которою владеет в 
совершенстве, страстно любя ее с детства. На западе производить 
подобние наскоки устндились би заведомие невеждн с улици; у нас 
же их не гнушаются и патентованние жреци серьезной филологии, 
прибегая к недостойннм служителей знання тенденционннм пере- 
держкам и почти фельетонному зубоскальству над народними святи
нями...

Упорним врагам и зоилам украинской письменности и искусства 
«во что би то ни стало» я би посоветовал поучиться терпимости и дру- 
желюбию у москвичей...

Посмотрите-ка, насколько внсокоотзьівчивая и сердечная матушка- 
Москва со своими «кацапами» да «кацапками» ценит плоди малорус- 
ского творчества — нашу историю, картини нашего бита, какую истин- 
но-сестринскую привязанность она питает к мнлой южанке-Украйне! 
Хохлацкими романами почтенного М. П. Старицкого, в фельетонах 
одной тамошней распространеннон газети, упиваются и стар и млад! 
Порядочние драматические труппи из Малороссии делают в Бело- 
каменной громаднне сбори и обстановочними, и жанровими пьесами — 
в одинаковой мере! Произведения южних художников, рисующие 
здешнюю природу, покупаются нарасхват! Украинские народние песни 
и музика наших композиторов, вроде уважаемого Н. В. Лисенко, 
считаются артистическим лакомством в концертах и на вечерах по 
московским купеческим и светским салонам! Зто очень понятно и 
легко обіїЯснимо: в Москве от хором до подвала преобладает настро- 
ение национально-народное, которое и умеет, и радо проникнуться 
таким же національним народним настроением родственного пле- 
мени, живо интересуясь его отличительними чертами, что отнюдь не 
свойственно уже космополитическому и декадентскому, с доброй при- 
месью холодного и черствого бюрократизма, Питеру, которому подавай 
скореє зкзотику, пряную, щекочущую притупленние нерви обивателя 
приневской столици...

<гЖизнь и искусство», 1899, 4 декабря.
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ИЗ СТАТЬИ «УКРАИНСКАЯ СЦЕНА»

(Случайньїе заметки)

Более, чем 20-миллионннй, украинский народ в нределах России, 
до сих пор с 1876 года, не только лишен собственной периодической 
печати, в виде хотя бьі одной газети или какого-нибудь специального 
журнала, но даже не имеет молитвенников и азбук на родном язике, 
над которнм еще тяготеет запрет, вопреки «конституции». Наши зару- 
бежнне братья — галичане и буковинцн в Австрии, живя среди силь
них враждебннх племен, при всей своей страшной бедности, с честью 
видержали борьбу за национальннй язик, право на собственную куль
туру и создавали, в течение не одного десятка лет, желаннне очаги 
для творческой работн российских украинцев. Ми, в атом отношении, 
им многим обязанн и никогда не забудем зтих самоотверженно-драго- 
ценннх нравственинх услуг, которне сравнительно еще слишком мало 
били вознагражденн, большею частью, материальной помощью отсюда 
на тамошние интересние и полезнне для нас же просветительнне 
учреждения и предприятия. К сожалению, далеко не все передовие 
великорусские злементн дают себе достаточно ясний отчет в глубоком 
трагизме нашего положення! Из личннх разговоров с людьми, от 
которих в принципе трудно би ожидать централистических ухваток, я 
неоднократно убеждался в их обидном равнодушии к нашим естествен- 
нейшим и законнейшим стремлениям: несмотря на доказанную 
лучшими педагогами, начиная с незабвенного Ушинского, необходи- 
мость ввести, наконец, преподавание на украинском язике в южних 
начальних школах для более легкого н бистрого подьема народної! 
грамотности, несомненнне прогрессисти и демократи, нередко с пре- 
небрежением отзиваются о нашем ненужном, якоби, «второстепенном 
наречии». Но мои указания на исторический пример чешского язика, 
которий в своє время тоже считался «лишним и не имеющим будущ- 
ности», а все-таки, пишно расцвел и подарил человечеству чудную, 
богатейшую литературу, возражали, что теперь битовие условия ко- 
ренним образом изменились: над жизнью призванн царить городские 
центри, где прекрасно можно-де обойтись и одним общерусским язи
ком. Подобньїе мисли и речи являются, конечно, результатом полиого 
незнайомства с данннм вопросом. Всякий же, кому удалось подойти к 
нему хоть сколько-нибудь поближе, придерживается совершенно иного 
мнения. Особенно врезалась мне в память блестящая статья масти
того Н. Д. Боборикина, которую мне за границей довелось прочесть 
минувшим летом в «Русском Слове». Он строго укоряет многих и 
многих своих земляков за развязние неосведомленность и верхогляд
ство в их отношении ко всему украинскому, надо сказать правду, 
действительно, по их отрицательннм заслугам. Анонимннй автор дру- 
гой статьи, к сожалению, не могу вспомнить, в какой именно провин- 
циальной газете, пнтался стать на точку зрения государственннх 
вигод и пришел к трезвому виводу, что вннуждать малороссов к 
культурной деятельности в соседней разношерстной габсбургской мо- 
нархии — политика, по меньшей мере, неосмотрительная, так как чув- 
ство понятного раздражения против мачехи-отчизнн неизбежно должно 
отразиться на содержании, форме и тоне их работ, которне дома 
носили би более спокойний и нормальний характер. Просто, совестно 
повторять подобние азбучнне истинн, но приходится делать ато 
поневоле, пока неведомая враждебная сила, не взирая на ходатайства 
академии наук, университетов, генерал-губернаторов и др. влиятель- 
ннх заступников, упорно мешает снять путн с нашего родного слова, 
пока нельзя никак добиться разрешения на випуск хотя би одного 
украинского периодического издания по самой скромной программе...

€Киевские отклики», 1905, 10 (23) ноября, № 302
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З ШКОЛИ М. В. ЛИСЕНКА

Був я 23 с. м. на екзамені укр. драм, класів М. М. СтарицькоТ 
в музичній школі славетного діяча рідної науки М. В. Лисенка. Праця 
шановної наставниці дала гарні результати, і ми, слухачі, винесли 
дуже приємне враження... Честь і щира подяка М. В. Лисенкові, що 
він на порозі 25-літнього існування української сцени,— саме коли їй 
прийдеться виступити на нову щиру дорогу, скинувши навіки кайдани 
старих бюрократ, заборон, зрозумів потребу такої драматичної шко
ли, бо раніше наші драматичні актьори мусили, вже граючи по трупах, 
і вчитись заразом через п’яте-десяте,— що страшенно шкодило нор
мальному розвою молодих театральних сил та відіймало багато лиш- 
нього часу в корифеїв української сцени: Кропивницького, Занько- 
вецької, братів Тобілєвичів.

(«Громадська Думка», 1906, 26.05, № 119)

З ЛИСТУВАННЯ С. БЕРДЯЄВА 
З ДІЯЧАМИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

З листа до І. Франка і
з с. Палієвка 20 серпня 1897,року і

«...моя ідейна муза таки справді хора через російські цензурні 
обставини. Тільки за останні роки почала вона трошки поправляться, 
працюючи на німецькій віршованій ниві, в полуночній Америці та 
Швейцарії. Пришлю Вам з десяток з сім творів моїх, а також фран
цузьку прозу (наприклад «ІІпе уо іх  гиззе» в «ИопуеИе Реуие» пані 
А бат від 1 серпня с. р .).

Має бути видрукована скоро в звіснім паризькім місячнику стаття 
моя «ІІпе упіііаиіе реіііе паііоп» (за Галичину та Буковину). Пере
робив ту віршу, що Вам вподобалась для «Гр. Гол.» («Громадський 
Голос» — П у б л.) та посилаю дві ліричні поезії для «Ж. і С.» («Жит
тя і Слово» — Пу б л . ) .  Дуже подякую на найскоріше видрукування». 
(Відділ рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН Укра
їни, Ф. З,— Спр. 1610.— Арк. 199—199 зв.).

З листа С. Бердяева
/ до редактора газети «Діло» І. Белея (1899)

«П. Франко розрішив мені (велике спасибії) видрукувати те письмо, 
що я в 1897 році дістав від нього з редакції «Життя і Слова» про свої 
вірші. Між іншим, він мені там вказував на деякі мої язикові похибки, 
застерігав проти тенденційних сюжетів, не підходячих, на його погляд, 
до моєї авторської індивидуальності (потрібні більші енергія та сила, 
ніж в мене!), прибавляючи до сього, що мої ліричні твори, котри 
бачив по других часописях, з охотою помістивби в власнім журналі! 
Мушу хоч нині подякувати йому за добрі ради, бо, поправши ті самі 
поезії по совітам п. Франка, я їх потім видрукував в «Зорі» (Там 
же.— Ф. 100.— Спр. 1185.— Арк. 4).

З листа до О. Маковея 
в Чернівці (1896 р.)

«...«Буковину» полюбив від щирого серця... Посилаю Вам один 
з моїх завжденніх — тиждньовіх про київську драму *. Немає вдома 
другого де-б ясніше було видно мої демократичні тенденції... Прозьба:
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чи не знайдете в «Громадзькім Друзі» д. Павлика за 1876 чи 1877 рр. 
моїх поезій «Степанова гора» (переклад із Навроцького) та «Дітям 
Слави» (підписані псевдонимом Корній Михайленко). Тоді я був ще 
15 літнім хлопцем і їх одправив туди мій покійний двоюродний брат, 
знаємий в Галиччині та на Україні Сергій Подолінський. Як знайдете, 
звеліть переписати та надішліть». (Там же.— Ф. 59. Спр. 514. Арк. 1, 3).

* Мова йде про щотижневі огляди театрального життя Києва, котрі Бердяев 
видруковував у київській газеті «Жизнь и искусство».

З листа О. Маковею 
з с. Паліевки 28 квітня 1897 року *

«Дуже тяжкі дні довелося пережити київській інтелігенції. Ледве 
прочухалися тут на селі коло «Паліївщини» від «білого терору» ска- 
женної собаки генерала Новицького. Хоч мені на легальнім становищі 
сього «спасителя отечества» і нічого боятись, але ж серце рветця та 
ниє за бідну молодіж, над котрою він лютував!

Посилаю Вам для «Буковини» пару своїх нових поезій «Город і 
село», «Паліївщина»... Дістаньте початок мого яуазі — фантастичного 
роману «Разлуки нет» в «Жизнь и искусство». Дожидаємось з моїм 
приятелем — редактором «Киевского слова» Вьісоцькім докінчення Ва
шого «Залісся» та, може, дамо переклад сего поетичного свіжого опові
дання...» (Там же.— Спр. 516).

З листа до О. Маковея 1
(липень чи серпень 1897 року)

«Давно вже час доказати польськім «ясно-вельможнім» панам, що 
всі ми українці, та значна більшість поступової інтелігенції, хоч і 
любить і жалує їх нарід, але ж із ними та з ксьонзами миритися не 
може, як з лютійшими ворогами усякої демократичної тенденції...» 
(Там же.— Спр. 524).

З листа О. Маковею 
з Москви ЗО січня 1898 року

«Коли б Ви знали, що за клятий, та навісний край, що за одур
манений прибитий люд! Жандари хотіли, було відразу мене вигнати, 
яко «піднадзорного» ще з 1885 року, але Департамент поліції по теле
графічній прозьбі розрішив «проживать временно» [...] Маю в тутеш
ньому «Кур’єрі» щоденний фейлетон з закордонніх побуту, літератури, 
науки і штуки та малі новини з чужих країв. Платять за се добре, та 
що до щирого і отвартого демократизму — редакція наша дуже рібка! 
Се вже не провинция російська! А цензура московська нібито як 
карбонарія. Все ще забороняє, видруковую по провинцияльних газе
тах. В Києві, Одесі, Ростові — цензори ангели Господні проти москов
ських чортяк». (Там же, спр. 525, арк. 214).

З листа до О. Маковея 
з Москви до Львова 8 лютого, 1898 р.

«Московські жандари викинули мене через приватні денунціації 
[зіс!] співробітників патриотичних «Московских ведомостей», яко 
«неблагонадежного вообще по своєму направленню литератора» [...] 
Не біда, бо я вже хотів і сам втікати із того проклятого византийсько- 
монгольского болота [...]» (Там же, спр. 526, арк. 215).
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З листа з Києва О. Маковею 
у Львів 29 травня 1898 р. 1

«...а нам минувшин марець приніс був Київу такий жандарський 
террор, якого ми рані і у сні не бачили *. Близькі мені люди (брат та 
кум) посиділи у в’язниці один — місяць, а другий — два. В мене були 
ревізії, і, конешно, нічого не знайдено». (Там же, спр. 528, арк. 217).

* Мова йде про антиурядові виступи студентів, демонстрації у Києві навесні 
1898 року.

З листа до О. Маковея 
29 серпня (10 вересня) 1898 р.

«...я став завжешнім співробітником «РаесІїзізсЬе АгЬеіІег 2еііип§» 
(Бгезсіеп), бо домів ту скрізь мене поїдом їсть клята цензура, після 
весняних вибухів нашої молодіжи... Ось і прийшлося перенестись зі 
своєю роботою зовсім на чужину. Ще щасте, що я добре чужі мови 
знаю та трохи поправився тілом і духом! А то нічим було б годувати 
родину!» (Там же.— Спр. 529.— Арк. 229, 230).

З листа до О. Маковея 
з Дрездена 15 липня 1898 року

«Якось навіть обідно: від щирого серця хтів-би принести і свою 
лепту до суспільної галицько-української праці, а хтось не дає мені 
ходу! Я покидаю тепер на довгі роки Росію і маю, підкріпивши трохи 
своє плохе здоровіє, стати за співробітника в одній німецькій та в 
одній французькій социялистичніх газетах». (Там же. Арк. 533, 
арк. 223).

З листа до О. Маковея 
з Фастова 19 жовтня 1898 року

«Скажить Франкові, що його ідеально-таланливу та розумну харак
теристику Золі я переклав на французьку мову». (Там же, спр. 531, 
арк. 232).

З листа до О. Маковея 
з Фастова 31 березня 1898 року

«Ані генієм, ані навіть особистим таланом я себе зовсім не вважаю. 
Одирваний житиєм від рідного села, довги роки на бурхливих хвилях 
носився я по Россиї та чужинах, аж пока вже з жінкою та з синами, 
не опинився в любім Хвастіві. Тут привелося мені знов з початків 
учитися від сусідів-мужиків рідній мові, у-подяку за що я й почав 
складати, під впливом поетичних сторін українського сільського життя, 
як вмів, свої пісиі нашому людови.

Наріду нашому вони вподобалися, і де-які з них (наприклад, «Чорні 
ночі, сірі дні...») співають Ваші й наші селяни! А се для мене найліпші 
та найсправедливійші критики. Як вони мою мову розуміють та мою 
Музу цінють, що мені до всіх останіх з їх злістю невисокого сорту?...»

І. Франко — «літературне сонце — для нього путь європейської 
слави; я — ледве замітна зірка — мені маленьки стежечки, хоч, може, 
в нас обох і ті самі поступові та демократичні ідіали!... Від Вас же 
я чув (маю лист), що п. Франко хвалив мою поєзию на спомін 
М. В. Ковалевського!» (Там же.— Спр. 536.— Арк. 237, 238).
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Юрій Локальнук

Повість-легенда *

(Журнальний варіант. Закінчення)

Приємність у всьому тілі нагадувала вчорашній день. 
Він почував, що змінився, але не думав, не загадував, як 
і що з ним сталося, лиш бездумно розводив руками, ви
бираючись на поверхню Озера, густенні водорості, що утво
рили зелену стіну від самого дна до Озерного свічада, 
а вже перед поверхнею вони стали такими густими, що 
довелось розвести їх руками майже із зусиллям, аби діста
тись на повітря.

Він зробив ще один порух, звільнив собі отвір у во
доростях і випірнув крізь нього на поверхню Озера. Сонце 
стояло вже високо, мабуть, було десь близько полудня. Від 
яскравого світла він примружив було повіки, а коли роз
плющив, то просто перед своїми очима, мало не впритул, 
побачив очі Царівни О і її прекрасне сумне обличчя.

Вона лежала на березі, обличчям при самій воді, і це 
її довгі зелені коси опускалися до самого дна, і це вони 
здавалися Волинові заростями водоростей, і крізь них він 
видобувся на поверхню.

Царівна О не повернула голови. І далі лежала щокою 
на піску при воді. Звідси враз було глибоко, і вона диви
лась у воду і вдалину на берег, а може, у вись. Диви
лася незворушно, і її великі сірі очі, що мінилися блакит
ними і зеленими барвами час від часу, зараз здавалися 
глибоко блакитними, кольору тієї світлої блакиті, в яку 
замальована нескінченність.

Волин дивився, вражений, зачудований її красою, однак 
відразу вчуваючи, що незворушний погляд Царівни О, оця 
її поза і вираз обличчя — не гра, не бажання, як це часто 
бувало колись, пожартувати, покпити над Волином чи ще 
над кимось, загадати якісь чари, які б розважили її Во- 
лина і решту озерного люду. *

* Початок повісті-легенди в попередньому номері.
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Ні, зараз це було інше.
Волин також був інший. Він озирнувся і побачив, що й усе довкола 

інше. Геть усе — Озеро, Ліс, Острів. Усе стало іншим. Було таким са
мим і водночас стало іншим, може, стороннішим, чужішим, а може, 
замкнутішим для нього, а може, якимось трохи і відсторонено-во- 
рожим?

— Це вона,— подумав Волин,— її чари! Я розумію її зараз, але в 
її нескінченному бутті було безліч загублених рибалок і блукальців, які 
назавжди лишали свої життя в Озері. Вона завжди була першою з руса
лок, які залюблювали цих юнаків, замучували пестощами до смерті, 
хоч вони й кажуть — залоскочували. Таке ото лоскотання!

А в мене це — вперше! Нове, незвідане, незнане. Я не хочу, аби вона 
вмирала в Озері, не хочу на один раз, не хочу її загибелі і загибелі 
людини взагалі. Я люблю життя! І хочу, аби Леа жила і я аби був 
з нею, скільки можу! І ніхто, ніхто не може перепинити мене, ніщо 
також, ніщо!»

— Стережися, Волине! Озеро не постало проти тебе, я тут Царівна, 
а ти — Княжич Озера. Поки що так! А от Ліс — Ліс починає бунтува
ти проти тебе. Вже є ті, хто вимагає помсти за твою зраду! Стережися, 
Волине!

— Чому зраду? Що Лісові до моїх справ?
— Ліс і Озеро вибирали тебе, Волине, Княжичем Озера. Ти забув, 

але це тобі скоро нагадається. Там були всі з нашого світу. І Ті, хто 
все знає, також були. Ми їх не бачили, вони нас бачили...

— Це ти! Ти їх наслала! Ти їм сказала — і все тут!
— Ні, Волине, не я! Хоч цієї ночі я не могла заснути в Озері, впер

ше не могла спати спокійно, бо хоч ти уклався далеко від мене, від того 
місця, де ти спав, йшло тепло, розумієш, Волине. Інше тепло, не наше, 
не Озерне, не Лісове, не нашого світу, а те тепло, яке ти приніс із 
собою від неї, яке, віддаючи їй себе, народив у собі, викресавши бли
скавку у своїх глибинах, яка запалила твою кров. Це тепло, цей знак 
відсторонює тебе зараз від Лісу й Озера. І відразу ж на тебе починає 
чатувати небезпека...

— Що ж робити? — розгублено спитав Волин.— Як же мені зараз 
бути?

Досі Царівна О промовляла до нього, вдивляючись і далі в якусь 
лише їй зрозумілу цяточку вдалині, а обличчя її і очі були незворушні, 
спокійні, далекі.

А тепер вона повернула голову і глянула на Волина тим глибоким 
блакитним поглядом, на дні якого він побачив ціле озеро жіночих сліз 
і жахнувся того, що побачив,— і себе, і скоєне, і те, що буде.

І враз тоскно йому стало і боляче за минуле, якому, це вже він 
розумів, ніколи не буде вороття, яке не було прийдешнім, а буде чи
мось іншим, добрим чи поганим, але іншим.

— Іди, Волине! Там, на березі, давно чекає на тебе Перелесник.
Стрімко, як риба, що грається у воді, вилетів Волин із води, виги

наючись так, що на льоту поцілував Царівну О у вуста, і наступну мить 
вже мчав на берег, де на його улюбленій колоді сидів, відкинувши 
плаща назад, Перелесник і дмухав на Озеро, здіймаючи то густіші, то 
дрібніші хвилі.

— Ти мене кликав, Волине? — спитав Перелесник, і в його голосі 
Волин вчув раптом небачену раніше серйозність. Такого голосу він не 
сподівався від Перелесника.

— Ти ж усе знаєш! — знизав плечима Волин, сідаючи біля Пере
лесника на колоді.— Що мені робити?

— А що ти хочеш?
— Бути з нею!
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— Назавжди це неможливо, Волине! Ти — демон, а вона — лю
дина!

— Але ж наскільки це можливо! Я хочу з нею бути, доки це мож
ливо!

— Гай-гай, Волине! Казав я тобі — кидай це Озеро та гайнемо у 
світи, а ти і тут приліпився, а тепер ще й до людського роду тулишся! 
Нема в тобі батярського начала, джигуна в тобі немає, друже мій, 
юначе! А може, просто ще не збагнув ти, що за жінкою не чекай віч
ності, лови миттєвість, тоді — житимеш! Ось, як я!

— Нащо ти мене мучиш цими словами! Я прошу в тебе поради! 
Мені важко, я заплутався.

— Не дуже ти заплутався, як завів-таки дівчину в порожню люд
ську хижку! Але справи поважні. Скажу тобі лиш ось що! Ти забув 
зараз усе на світі, а сьогодні починається Русалчин тиждень, а в кінці 
його Купальська ніч. У цю ніч ти повинен знайти квітку папороті. В ній 
буде запорука твого рятунку від прийдешніх бід.

— А я зможу знайти її?
— Зможеш, якщо не боятимешся Ночі і Лісу! А головне — Морока 

і Злена!
— Я?
— Так, ти! Дещо змінилося з учорашнього дня. Будь обережний! На 

разі все, що міг, тобі сказав, друже! Я лечу — мені слід, бо це моя хви
лина Лету. Ще побачимось!

Перелесник стрімко зірвався вгору, не повернувся, не глянув більше 
на Волина, не пожартував з височини, як це часто бувало.

Колись він так сподівався на допомогу в усьому від Царівни О, бо ж 
завжди до його послуг були її чари і сила, знання і вміння.

Зараз Волин не міг цим користуватися і не хотів. Бо зрадив її.
Так, він знав це. Він знав, що зрадив її, і водночас знав, що пови

нен був так зробити, що чин цей лежить також у закладеному в нього 
Тими, хто все знає, шляхові.

А може, лише вдавав перед собою, що це так, може, хотілося ви- 
правди йому свою зраду і перед самим собою. Бо ж Волин виправдо
вував свою зраду перед Царівною О тим, що вона і її русалки загуби
ли, залюбили, залоскотали за нескінченний свій вік чимало молодих 
чоловіків і юнаків. Вони всі все знали, а Волин завжди починав весну 
хлопчиком, який нічого не знав. Кожна його весна була початком но
вого знання для нього. Завжди першим коханням.

У їхньому світі була воля, ніхто не мав права своїм лиш бажанням 
чи небажанням обмежувати свободу іншого. Але був Закон, тут був 
свій Закон, і, здається, у чомусь Волин порушив його.

Волин так замислився над своїми клопотами, так заглибився у роз
думи, що Леа застала його голим на колоді, де він звичайно сидів і де 
вони тепер зустрічались. І хоч жартома злякала його окриком, потім 
засоромила, що він голий, але вже не шарілася, не боялася дивитись 
на нього без одежі.

Очі її променились ніжністю, і він, вмить натягнувши лише полот
няні штани, що сягали трохи нижче колін, перепоясані очкуром з ко- 
попляної мотузки, і не надягаючи, а лиш узявши в руку сорочку, з та
кого ж сіруватого грубого полотна — такою простою і грубою була та 
одежа, яку приніс йому Перелесник,— повів одразу ж Леу, яка не про
тивилась, а навпаки, пригорнулась до нього, в ту покинуту хатинку, де 
сталася їхня перша любовна зустріч.

Так минуло кілька днів.
Зустрічі чимдалі ставали такими, що годі було розлучатися. Волин 

починав дихати легше і легше без води. І Леа сказала йому:
— Давай зайдемо до нас, я познайомлю тебе зі своїми батьками!
— Ти що? — злякався Волин.— Що я їм скажу? І навіщо?
— Я вже сказала їм! — усміхнулася Леа.— Та ти не бійся, Волине!
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В мене дуже добрі батьки. Тато хоч і суворий на вигляд, але в душі 
дуже добра людина, а мама — сама доброта. Я сказала їм, що ти — 
сирота, що живеш літо на озері з братом, а взимку виїжджаєш у своє 
далеке село. Одне слово, все розповіла їм!

— Все?
— Та ні, звичайно! Я лиш сказала, що ти мені дуже подобаєшся, 

що ми, ну... ну, що ми обоє подобаємось одне одному. Тато й каже — 
нехай прийде колись, хоч пообідає по-людськи...

— По-людськи...— повторив Волин трохи злякано.— По-людськи...
— Ну, звичайно. Ти ж давно не їси страв, які вдома готують. Усе 

лісовим харчем перебиваєшся...
«Ну от, ще одне,— подумав Волин.— Як це я їстиму людські страви, 

коли не знаю, що це, не знаю, чи я зможу це їсти, не знаю, як їх їсти, 
і взагалі...»

Але він хотів піти з нею, він дуже хотів піти з нею, бо її життя 
було головне там, йому хотілося зайти до неї в хату, дихнути тим по
вітрям, яке для неї було таке близьке і рідне, побачити людей, які є її 
ріднею і чиєю часткою вона є...

І потім — його так вабив той, людський світ, так хотілося більше 
про нього знати...

Вони вирішили, що підуть у село наступного ж дня.
І в той день Леа була особливо ніжною, а Волинові особливо важко 

було з нею розлучатися під вечір.
Уранці Волин зібрався і, висидівши на улюбленій прибережній ко

лоді аж доки сонце не почало ставати над головою, одягся і подався 
до села. Вони з Леою умовилися про це заздалегідь, але, коли день 
цей надійшов, сумнівам Волина не було кінця.

Волин наближався до села з чимдалі більшим острахом у серці, на
магаючись подолати його і водночас опанувати й себе, й прийдешні 
обставини. Чим далі віддалявся він від Озера цього разу, тим більше 
здавалося йому, що втрачає він свою силу, свої спроможності, свою 
спритність і чари.

Цього разу вони йшли не так, як ходили доти. Тепер Леа спрямо
вувала їхню ходу — хоча, узявшись за руки, як зазвичай,— але вже 
вона вела Волина, вона нині передувала у їхній парі. І це також було 
дивно Волинові; його воля, його дія виявились раптом підпорядковані 
іншому Законові. Бо це інший Закон говорив зараз із ним через Леу, 
через її впевненість, коли вони йшли до села, і, може, навіть деяку над
мірну жартівливість, побільшену веселість, яка приховувала її ніяко
вість, її острах перед тим, як батьки її приймуть Волина, чи він їм спо
добається.

— Ось наша хата,— сказала Леа.
Він уже давно знав цю хату, давно бачив усіх, спостерігаючи за 

ними потайки з лісу, намагаючись вивчити їхнє життя, проникнути 
в таїни її кола, її незрозумілого буття, зазирнути якомога глибше, аби 
прилучитися й собі, аби хоч на хвилинку стати одним із них разом 
із нею...

Біля печі хазяйнувала мати. Вона повернулася до прийшлих, і по
гляд Волина зустрівся з її очима, темними, глибокими й добрими. Вони 
не виражали ні зла, ні настороженості, лише цікавість і приязнь.

— Заходьте, сідайте! — сказала вона.— Ось уже й обідати час. 
Зараз і батько прийде.— Потім подивилась на Волина й усміхнулась.— 
Оце ти і є той лісовий блукалець, якого надибала там Леа?

— Я! — витиснув із себе зніяковілий Волин. Але йому було приєм
но.— Я — Волин!

—- Ну і добре, заходь, будеш гостем, пообідаємо. Ти, каже Леа, і не 
обідаєш ціле літо, доки додому не вертаєшся. Еге ж?

— Так.— У Волина все ще слова не виходили з горлянки, застря- 
• гаючи десь по дорозі до рота.
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— Такий молоденький, а отак от блукаєш лісом. Може ж, і звір 
якийсь дикий напасти, і бозна що. Як же ти лісової нечисті не боїшся? 
Отак і ходиш, ягоди збираєш?

— Мамо, та не розпитуйте його так прискіпливо, я ж вам все 
уже розповіла про нього. А то він шаріється. Сідай, Волине, до столу. 
Маму мою зовуть Зенна. Отож, кажи тітка Зенна, і все тут. А, може* 
ти спершу руки помити хочеш перед їжею?

— Хочу! — сказав Волин, якому враз захотілося води, захотілося 
в Озеро, втекти звідси, від цієї незручності, від свого шаріння. І він 
устав зразу ж, і вони підійшли з Леою до криниці. Вона набрала відро 
води, і він помив руки, а потім почав плескати водою в обличчя і пив 
воду — вдихаючи її, вбираючи непомітно для Лей усім своїм єством. 
І йому враз стало легше.

Леа подала йому рушника, вишитого червоними півнями, і він мить 
зачаровано дивився на вишивку, потім витер обличчя, і, коли повернув
ся, на подвір’ї стояв високий чорновусий чоловік, батько Лей, і дивився 
на нього.

— Добрий день вам! — сказав Волин, затинаючись. Але цього разу 
вже говорив сміливіше.

— Здоров був, юначе! Отож ти — Волин. Я — Радан. Для тебе 
дядько Радан. Полий-но й мені, донько, та й я вмиюсь перед обідом,— 
звернувся він до Лей.

Волин відсторонився і чекав, доки Радан вмиється, також добряче 
поплескавши водою собі на обличчя і шию, витреться і вони сядуть 
до столу.

Волин пробув у родині Лей до вечора, а коли почало сутеніти, по
дався геть, посилаючись на те, що брат хвилюватиметься. Леа провела 
його аж ген за село. Озирнулась, чи нема нікого, і, підвівшись нав
шпиньки, сама поцілувала Волина, обійнявши обома руками. Волин 
також обійняв її, і приємність заструменіла в його тілі, що аж млосно 
ставало, аж страшно. Надто вже було солодко з Леою, ніби ніколи, ніби 
вперше... Як завжди — вперше!..

Він прийшов до Озера якраз, коли сідало сонце. Зазвичай озерне 
життя поночі буяло, взагалі мало хто влягався спати над вечір, сон 
зморював озерних мешканців лише під ранок, та й то ненадовго. Волин 
спав узимку, тому за тепла не мав спати довго. Але йому хотілося 
вкластися на дні і зануритися у приємні спогади, у пам’ять тіла, у 
вири почуттів і відчуттів, і заснути в цих вирах, розкошуючи на хвилях 
сну.

Зараз він вдивлявся у захід сонця, великого, розпеченого, гарячого 
вдень і ніби трішки загасаючого за наступаючими сутінками в над
вечір’ї.

Цього разу сонце було таке величезне і якесь войовничо червоне, 
що Волин у його важкій червонястості вчув неспокій завтрашнього 
дня, нові загрози, нові омани, нові принади.

Намагався почути глибше, змістовніше заклик сонця, його мову. 
Але не чув. Не чув майбутнього, як часто бувало в таких випадках, не 
давав йому хтось вслухатися в мову сонячних богів.

І він злякався — щось з ним діється!
Коли надійшов Купальський день, Леа запросила його на свято з 

молоддю села, яке вирішено було провести на Озері.
— Будемо на щастя кидати вінки в озеро. Чий вінок понесе течія 

першим, та дівчина найшвидше вийде заміж... Потім стрибатимемо 
через багаття, гратимемось, познайомишся і з іншими дівчатами і 
хлопцями. Нас тут не багато, але й не так вже мало.

Волин боявся цього дня, боявся свята, боявся й молодих людей, 
дівчат і хлопців, йому ввижалась у всьому небезпека. Але відмовити 
Леі він не міг. Сказав лише, що брат такої ночі особливо турбувати
меться за нього й, отже, він має вернутися якомога раніше до хижки.
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У нього не могло бути свята в цей день, ні тим паче увечері, бо 
ніч його чекала випробовна і важка.

Але він прийшов, вибравши в хатинці, де любилися вони з Леою 
і де у скрині знайшлося чимало одежі, ніби геть припасованої для 
нього, гарну сорочку і штани, підпоясався гаптованим поясом і пішов 
до Озера, почувши звідти гамір і сміх.

Він почекав Леу під їхнім уже звичним деревом, і вона повела 
його до гурту.

Волина вже бачили в селі, Леа повідомила, що він прийде до гурту 
молоді, тому його поява не була особливою новиною для багатьох. 
Але Леа була гарна дівчина, і хтось мав бути в неї закоханий, а від
так— одразу не злюбити його.

Волин відчув його погляд у себе на потилиці й повернувся до нього. 
Це був Гей. Високий, світловолосий, навіть рудуватий, віком ледь 
старший за Волина, але рослий і м’язистий юнак.

Дівчата співали, хлопці допомагали їм. Потім розклали вогнище і 
стрибали через нього, змагаючись, хто не боїться високого вогню.

Волинові було жахно. Він боявся вогню, жахався вогнища, адже 
воно могло висушити його, спалити, перетворивши на попіл, тлін, на. 
щось зовсім нікчемне, то вже залежить від того, як загадають Ті, 
хто все знає.

Волинові ще бракувало сили протистояти вогню. Він знав це і 
тому стояв з Леою віддалік, уже заміряючись незабаром йти геть, 
чекав лиш, доки дівчата кидатимуть у воду вінки.

— Лео! — підійшов до них Гей,— і ти, чужинцю, чому не йдете 
до вогнища? Це ж на щастя! Хто перестрибне вище багаття, у того 
буде більше щастя! Чи ти боїшся, Волине?

— Ні, але мені час йти...
— Зачекай, чого там! Доведи, що вмієш стрибати, незгірш від 

нас. А то, кажуть, ти в лісі добре вмієш блукати, а який ти спритний, 
ніхто не знає! Покажи нам, що вмієш!

Тут було щось не те, вчував Волин, щось погане. Але пішов. Не 
смів показати Леі, що боїться чогось. І пішов.

Стрибали по черзі. І коли надходила черга Волина, Гей — це помітив 
Волин — жбурнув щось у багаття, і воно спалахнуло особливо високе, 
так, що всі ойкнули.

Але черга була його, Волина, і відступити він не міг. І пойняв його 
страх.

— Не треба! Досить, хлопці! Таке багаття не перестрибнути!
— Хто боїться, той свою чергу пропускає — такий законі — заре

готав Гей.— Не захищайте хлопчика, він просто боїться!
Волин вийшов проти вогнища, і в душі його спалахнув жах, високий 

і палючий, як багаття перед ним, і він ураз збагнув, що не може пере
стрибнути такий вогонь. Але не хотів відступити.

Волин зібрався на силі, тій, про яку так хотів забути тут, серед 
людей, випростався, потім розбігся — як усі, хоч міг цього і не робити,— 
і, стрибнувши високо і легко, приземлився доволі далеко від багаття 
з  іншого боку.

— Ого-о! — пронеслося поміж присутніх.— Оце так стрибнув! А ти, 
І'ею, казав, що він боїться! Він просто скромний та тихий, цей Волин.

Усі вітали Волина. Леа, здивована й рада, притискалась до нього, 
переможця. Але Волин розумів, що це не перемога. Бо гострий вогник 
підозри уже затлів у чиїйсь подоланій душі.

Згодом дівчата кидали свої вінки у воду. Леа сплела вінок із 
простих блакитних квіток, ніжних і теплих, і кинула його в Озеро 
перша, і вінок її одразу ж поплив.

— Вийдеш заміж,— сказав Волин.— Бачиш, твій вінок вода понесла!
Леа зашарілася і притиснулась до нього. Вони стояли під крислатим

деревом удвох, осторонь від інших.
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— Я йтиму,— сказав Волин.— Мені часі
Він обійняв її, прощаючись з нею тут, за деревом, і, більше нікого 

не повідомляючи про свій відхід, пірнув у ніч.
Уже доволі далеко відійшовши від місця розваг сільської юні, роз- 

дягся і, пірнувши в Озеро, Волин вмить розшукав вінок Лей і забрав 
його з собою, на дно. Відпочивши трохи на дні Озера, Волин випірнув 
знову на поверхню, дістався берега і попростував до хижки, в якій 
влаштували вони собі з Леою гніздечко, у їхню — десь вона й справді 
вже ставала їхньою — хату.

Лежачи на дні Озера, Волин заплющив очі і викликав Морока. 
Його можна було викликати накоротко будь-коли, він відповідав на 
питання, навіть міг допомогти, але не любив тих, хто розгублювався, 
програвав, відступав. Тоді з’являвся Злен, його слуга і піддані і допо
магали Мороку ковтнути нездальця.

— Що мені робити? — спитав Волин у Морока.
— Іди вперед, ти ж не боїшся мене.
— Не боюсь. Але, Злен...
— Злен допомагає усім, а всі його лають. Хто знав би, що таке 

добро, якби не було Зла. Чини Добро, і Злен не здолає тебе. Він 
наступатиме, але врешті з Добром ти переможеш, і Злен радітиме 
цьому й сам.

— Що чекає мене?
— Я завжди приймаю до себе. Але з тобою ми часто зустрічати

мемось, надовго, як друзі...
Волин розплющив очі. Морок зник. У напівтемряві на дні Озера 

вирувало життя тих, хто не спить до ранку. Тут було своє світло, свій 
ритм. Його ритм?

Чи це був його ритм? І сьогодні?
Він уже давно не бачив Царівни О, намагався не думати про неї, 

прямував у інший світ, і ритм Озерного життя мінявся в ньому також. 
Волин ставав іншим. Лякався себе сам і водночас почував, що йде 
шляхом, ним самим обраним, що врешті він є самим собою.

А ще вірив у волю Тих, що все знають.
Він ішов до їхньої — як вони з Леою на неї казали — хижки, зараз 

поночі, один, голий, яким жив у Озері і яким знав його лісовий та 
озерний люд.

Хатинка ця стала їхнім житлом. Нехай зовсім тимчасовим, нехай 
лише кілька годин на день вони проводили тут разом, але ж це було 
вже їхнє і тільки їхнє. Усе в цій хаті було таким знайомим, таким 
близьким Волинові, що, дивуючись собі, він віддавав це на карб свого 
захоплення дівчиною. Усе, що стосувалося Лей, викликало в нього за
хоплення і радісне здивування. Отож, своє відчуття рідності до цієї 
хатини він зв’язував з тим, що прийшли вони вперше сюди разом з 
коханою Леою і що все сталося вперше саме тут. Тому ця оселя стала 
йому такою рідною.

Він дістався врешті хатинки, де вирішив перебути до півночі, коли 
слід було йти здобувати квітку папороті. Так йому нарадив Перелесник.

Поночі він вступив до хатинки, і йому стало моторошно, бо щось 
він ніби згадував, але не міг згадати, щось зв’язувало його з цією 
хатинкою інше, це була не Леа, а щось інше, рідне також, тепле, ніжне, 
болюче і тривожне. Але згадати докладно Волин не міг, не пам’ятав.

Це вперше він прийшов до цієї хижки сам. Зазвичай, провівши 
Леу, він повертався до свого Дому, яким віддавна і завжди було Озеро. 
І спочивав там, уранці виходячи назустріч сонцю і ведучи свою звичну 
працю, виконуючи свої обов’язки, які мав, як княжич Озера.

Кожна істота в Озері, у Лісі виконувала свої, закладені Тими, що 
все знають, справи, і так усе рухалось — злагоджено, взаємозв’язано, 
у погодженні.

Волин наглядав, аби не забагато поїла щука дрібної риби, аби
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звільнити рака, який застряг у переплетінні підводних корчів, прочи
щав замулену кожного дня підводну дорогу до іншого озера, слідку
вав, аби не замулилося підводне джерело посередині Озера, і таке 
інше.

Сьогодні він цілком занедбав свої обов’язки, які в останні дні 
загалом виконувати йому було важко. Він втомлювався, настрій у 
нього, коли він перебував у Озері, чимдалі більше ставав пригнічений. 
Вже кілька днів він не бачив Царівни О, але йому здавалося, що 
навіть риби зараз корилися йому з нехіттю, і вся його озерна робота 
не вдавалась йому так просто, як раніше.

Він, однак, мав за краще вважати, що то все настрій, що то минуче, 
хоч стан загальної розгубленості, непевності з деякого часу не полишав 
його.

Він устав і вийшов за двері, і темінь видалася йому враз суворою, 
бо це була Ніч. Але він зробив крок у неї, і темінь розступилася, 
подалася його поглядові, його порухові, його міці. Він таки мав ще 
силу, почував це. Струснувся, немов скинув рештки непотрібної одежі, 
і рушив у Ніч.

Не просто голий підліток ішов один серед лісової хащі у глупу 
ніч, а озерний демон Волин, княжич Озера, рушив у пошуки відпо
віді на те, що його мучило, кинувши виклик звичному існуванню, рутин
ному плинові часу, намагаючись ствердити власну волю у виборі 
напрямку в лабіринтах буття. І кохання.

Волин рухався у гущавину лісу вже зовсім поночі, однак, віддавна 
звикнувши бачити в темряві, досить впевнено відхиляв гілки дерев і 
посувався поміж кущами.

Та раптом дряпонув його глід, і він спитав: «Навіщо?». Але глід 
не відповів, потім ударив його досить таки сильно поперечною гілкою 
старий дуб. І тут на питання Волина не було відповіді. Коли його 
перечепило водночас кілька пагонів ліщини і, збитий, він покотився в 
неглибокий яр, дряпаючись об старі гілки і дрібніші кущі, що росли 
на схилі, втрапив якраз на їжака і аж звив від болю, коли голки 
впились у тіло.

— Ти чого? Що я тобі зробив? — вигукнув Волин до їжака.— Чому 
взагалі Ліс до мене злий? За що ви проти мене?.

— Бо ти дурень! — сказав роздратовано їжак.— А дурнів треба 
вчити! Я тебе просто привів до тями. Ще «дякую» скажи, бо саме зараз 
і повинен будеш стерегтися... Ой! — їжак вискочив і метнувся геть, не 
закінчивши своєї буркітливої тиради.

Волин озирнувся. Обік нього, але ще осторонь, стояла якась постать, 
схожа на людську. Волин підвівся. Постать не рухалась.

— Хто ти? — спитав Волин.
Відповіді не було.
Він ступив крок, потім другий, і враз очі у постаті засвітились 

червоним вогнем, і освітився через них усміхнений оскал видовженого 
людинозвірячого обличчя, що належало людозмію.

— Що ти хочеш від мене? — спитав Волин, не підходячи ближче, 
вчуваючи у світінні червоних драконових очей щось недобре.

Той мовчав, вдивляючись чи то у Волина, чи поза нього, не відпо
відаючи, а тоді раптом стрибнув на кілька метрів угору, скеровуючись 
зверху на Волина, парячи на розпростертих у повітрі своїх перепон- 
чатих крилах, що росли у нього з-під рук, і величезним хвостом, який 
видовжувався і ставав у нього тугим і міцним у час необхідності.

З пальців рук у нього висунулись довжелезні міцні кігті, скреготіли 
і клацали величезні, також збільшені враз зуби з пащеки людозмія, 
а хвіст, опірений враз ніби пилкою зверху, звивався і вилискував під 
місячним світлом, як смертельна хижа жива зброя.

Саме спираючись на свій могутній хвіст, стрибонув він так високо 
і там, розклавши крила, закружляв над Волином, і вже ніби червоне
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полум’я виривалось з-за великих гострих у два ряди зубів. Це був 
криваво-вогненний язик.

Волин вивернувся, стрибнувши на дерево,— ось де придались уроки 
білки,— схопився за гілку і вискочив на неї. Розгублений, настраханий, 
він, однак, почав потрохи заспокоюватися.

Це було схоже на герць. Тільки ж чим міг відбиватися Волин? Він 
не був ні хижим демоном, ні підступним. Загалом це був ще й під
літок, який не знав своєї сили вповні.

Розпаляючись, дракон зробив коло в повітрі, замірився в дерево, 
на якому сидів Волин, важким спадом і ринувся вниз.

Однак Волин уже знайшов гілку на іншому дереві і перескочив туди.
Людозмій люто вдарив зазубреним хвостом по дереву, аж усі 

гілки злякано затремтіли і захиталися, та не зачепив Волина. Драко
нова пащека стала ніби вогненною. А за мить уже справді вогонь 
хлистав з віддихом із його горлянки, жахно було дивитись на нього.

Але Волинові було не до того. Наступного дерева він не міг сягну
ти. Людозмій не випадково приловив його в ярку, бо в долині, куди 
скотився Волин, росло усього кілька дерев, а далі — кущі, і лише за 
кілька метрів, на косогорі, знову починався ліс.

Туди б сягнути Волинові. Але не дострибнути. Він напружено 
думав. Часу було обмаль, бо дракон уже робив нове коло, заміряючись 
в інше дерево, на яке перестрибнув Волин, і вочевидь розуміючи, що 
з цього дерева Волин не втече.

Вирішення прийшло враз. Волин скочив з дерева на землю і став 
проти свого кривдника. В ту мить, коли людозмій був за кілька кроків 
від нього, розкриваючи вогненну пашеку так, що розкритою вона вигля
дала разів у три більшою за всю драконову голову, і, здавалося, могла 
захопити в себе цілком Волина, Волин простер руки вгору, напру
жуючи свою силу, і враз водяна стіна перепинила людозмієві шлях. 
Втрапивши у стіну з води, він зашипів, як залите водою вугілля, і 
враз опав на землю, закривши руками голову, а ще за мить увібрав 
у себе хвіст і крила, зменшилась його голова, і вже щось схоже на 
людську постать лежало зараз на землі, охопивши руками голову, 
майже безпорадне.

Що саме сталося з людозмієм, Волина аж ніяк не цікавило. Важко 
дихаючи від напруження, від зусилля, яким переніс до Лісу частину 
озерної води, що загасила шал людозмія, він почвалав Лісом далі.

«Ось воно,— подумав Волин,— те, про що казала Царівна О. Ліс 
проти мене, більше того, цей лютий вихват людозмія — ознака того, що 
нападатимуть ще. Але ж не увесь Ліс проти мене — їжак-бо попередив 
мене своїми колючками, ще й забурчав, що я дурень...

В чомусь я таки дурень, не так себе поводжу, бреду навмання в 
невідоме, можливо, в свою загибель! А якщо я не можу загинути, то 
Ті, що все знають, перетворять мене на щось маловартісне в нашому 
світі, і вже ніколи не спізнати мені відтоді ні кохання, ні пристрастей, 
ні радощів і настроїв таких, якими наділені демони в людській подобі. 
Як от Перелесник, чи Царівна О, чи я...»

Гарчання в кущах ураз збурило йому нерви і насторожило.
— Хто ти? — спитав Волин.
Величезний вовк вийшов повагом з-за кущів і, ставши проти Во

лина, поволі почав підійматися на задні лапи, водночас набуваючи 
людської подоби. Він став зростом на дві голови вищий за Волина, і у 
вовчій морді проступили схожі на людські риси.

— Вернись, Волине! Сюди тобі немає більше дороги! Вернись! Ти 
проклятий лісовим людом, бо зрадив, спізнавши людського життя, 
і тобі сюди вже немає дороги.

— Я не зрадив! — вигукнув Волин.— Я — ваш! Ви ж знаєте, що 
я не можу бути людиною, не можу! Що ви від мене хочете? Це часове, 
минеться.
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— Неправда! Ти — отруєний! З тебе світиться людське почуття, 
і воно викликає в Лісу зненависть до тебе! Я зараз розірву тебе на 
клоччя, якщо ти не повернеш назад.

Волин зібрав рештки своїх сил і піднісся вгору якраз тоді, коли 
вовкулака стрибнув на нього. Але дерева не рятували Волина. Вони 
були байдужі зараз, просто дерева, просто чужі дерева, і він чіплявся 
за гілля, але не зміг вчепитися, бо вони не підставляли йому свої 
віти. Однак і не били його.

Він завис на високій гілці дерева, а вовкулака реготав унизу.
— Звідти не долетиш нікуди. Пересидиш до ранку. А тоді тобі — 

лиш у Озеро.
Волин згадав єдиного свого друга і подумав, якщо ще хтось може 

чи хоче йому допомогти, то, мабуть, тільки Перелесник.
І він подумки гукнув його.
І за хвилину зашелестів гарячий вітер, дивний поночі, але враз 

потеплішало довкола повітря, і ось він сидів уже поруч з Волином, 
на іншій гілці дерева.

Перелесник сумно і втомлено глянув на Волина. А потім злетів 
униз і махнув плащем, з якого рвонулась вогненна стіна.

— Геть!— сказав він вовкулаці.— Щезни з його дороги, псе! Всіх, 
хто спробує його скривдити, запалю!

І він кинув вогняний язик на вовкулаку — і запахло смаленою 
шерстю в повітрі, і завищав, і завив він, і ще за мить щез безслідно.

Перелесник змахнув плащем і враз звився угору, не попрощавшись 
із Волином, який це із щемом у серці відзначив, та одразу ж спустився 
з дерева і знову залишився в самотині серед Лісу.

Темрява, однак, ставала ніби ще густішою. Волин раз по раз зупи
нявся, озирався, прислухався, чи не чатує де на нього нова небезпека, 
а потім знову рушав у свою нелегку мандрівку.

Почувши шерех, ледь виразний, він зупинився і прислухався. В 
цю мить щось поцілило його просто в чоло. Він схопився за лоба, 
сполоханий, вже згодом розуміючи, що це був горіх, і ще згодом 
дослухаючись до тоненького смішка білки: «Волин-дурник! Волин- 
дурник!»

— Ти чого? — ображено гукнув він до білки, вдивляючись угору.
— Нічого, дурнику! Вважай угорі! — і білка щезла в гущавині, 

ніби й не було її.
І Волин враз зрозумів, що це застереження, що небезпека чигає 

на нього згори, зібрався, вчуваючи недобре, і стрибонув убік саме в 
ту мить, коли величезний, чорний як ніч кіт з верескливим пронизли
вим нявчанням, від якого хололо в грудях, кинувся на нього з верхо
віття дерева. Не втрапивши одразу ж у ціль, кіт виметнувся вгору 
велетенським стрибком ще раз і вчепився у Волина, коли той вже 
готовий був до двобою, схопивши суху гілку, яку намацав одразу ж 
біля ніг. Він оперезав нею кота, а потім загнав кінець гілки звірюці 
в бік.

Кіт вищав, вив від болю, але тягнувся вишкіреними зубами до 
Волинового горла, тільки до горла, і Волин збагнув, що це не кіт, 
це упир, обернений в кота, тягнеться до його крові, до горла, аби 
вбити його.

Він гамселив кота, але звір не відпускав його, усіма чотирма 
лапами впиваючись у тіло Волина. Схопивши правою рукою кота за 
карк, вивільнив і долоню, і тепер обома руками знизу н зверху стискав 
звіра за шию, врешті піймав погляд упиря і вдарив його своєю силою 
через погляд, і пазурі кота почали слабнути на тілі Волина. Волин 
стискав чимдуж потвору, та враз у руках в нього виявився не кіт, а 
вугор, який ковзнув з долонь, лише слиз на пальцях лишився, і щез 
в хащах, крутячись, як змія.

Вурдалак обернувся на вугра. Отож тут був замішаний сам Пере-
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плют— водяний цар, найстарший з усіх озерних і річкових демонів. Лиш 
він міг дозволити вурдалакові обернутися рибою, що вміє мандрувати.

Він міг би здогадатися, що й сам Переплют незадоволений ним, і 
Ті, що все знають, не схвалюють його дій.

Але Волин про те не здогадувався. Не думав він і про Леу; те все 
лишилося десь далеко, в іншому світі, в нього зараз була одна мета — 
дістатись заповітного місця і зірвати квітку папороті, яка означала 
для нього порятунок. Волина хилило на сон. Але це було те саме — 
чари Злена — знесилити, наслати сон, забити памороки, відвести з 
путі. Аби не дійшов до мети.

Він уже не йшов, а брів, знесилений і втомлений, брудний і закри
вавлений, з ледь засохлими подряпинами й ранами, що вкривали, 
здавалось, суціль його колись смагляве й гнучке голе тіло.

Вже недалеко — він почував — ще трішки, десь воно тут.
І справді — густий блакитний вогонь ніби вирвався із середини 

лісу і враз освітив невеличку галявину, посеред якої у високих, розлогих 
заростях папороті помітно було чудову блакитну квітку, що ніби палах
котіла синім світлом.

— Ось вона! — зітхнув полегшено Волин.— Нарешті я прийшов!
Та, коли підійшов до самого куща папороті, побачив, уже справді

жахаючись, біля самої квітки створіння, якого ніколи не бачив раніше, 
про яке нічого не знав.

Щось на зразок велетенської жаби з головою, що містилась посере
дині круглого тулуба. Голова ж становила собою скорше велетенський 
рот, який розкривався широко, як у жаби, тільки з величезними зуба
ми і роздвоєним змієподібним язиком. Найдивовижніше, що довкола 
цієї голови вилося вгору дванадцять маленьких падаючих голівок на 
довгих гнучких стеблинах-тілах, що виростали з голови цієї потвори. 
Великі червоні очі дивилися впрост на Волина, а щелепи огидного 
рота кривились у жахній усмішці.

— Йди сюди! Я тебе чекаю! Я — твоя смерть! — сказала голова і 
засміялась.— Ти від мене вже не звільнишся ніколи!

Враз з-під великих, схожих на жаб’ячі, лап потвори ковзнули в 
обидва боки два великих кажанячих крила.

— Підійдеш — тобі кінець,— сказала потвора і знову зареготала.— 
Якщо тікатимеш, може, я полінюся зараз поночі за тобою летіти 
лісом. Але тікай швидко! Ну! Тікай!

— Ні! — мовив Волин.— Ти не можеш вбити мене! Я — невмиру
щий, а ти — ніщо! Тебе немає взагалі, як немає і моєї смерті!

— Зараз побачимо! — потвора вишкірилась на нього, бо він набли
зився до неї, а відтак і до квітки зовсім близько.— Спробуй тільки 
простягти руку!

На мить лиш завмер Волин, а потім швидко ступив уперед великим 
кроком і, опинившись поряд з потворою і квіткою в ту мить, коли 
гидка химера збиралась кинутись на нього, обома руками водночас 
зробив два порухи.

Ліву руку Волин всадив потворі просто в пащу якомога глибше, 
аж потвора захлинулася. Та перш ніж гострі її зуби геть відкусили 
цю руку і дванадцять зміїних голівок впились у м’язи Волина своїми 
жалами, правою рукою він зірвав блакитну квітку і підніс до свого 
обличчя.

Освітлений блакитним полум’ям з квітки, Волин встиг лиш відчути 
гострий біль у лівій руці і водночас якесь полегшення, бо це назараз 
був кінець його мандрам. І враз знепритомнів.

Чи скоро він прийшов до тями, чи ні, не знав, може, й одразу ж. 
Тільки побачив раптом, як із палаючою блакитним світлом квіткою 
в руці він підноситься над тим великим кущем папороті і зависає 
в повітрі, скривавлений і брудний, поранений, голий підліток. А

40 Київська старовина



довкола на галявині зібрався весь лісовий і озерний люд і гукає до 
нього: «Ти змігі Ти будеш, Волине! Ти зміг!»

Погляд його упав праворуч, і він побачив, що там стоїть сам 
Лісовий князь, густо порослий мохом і шерстю, з козлячими ногами 
і довжелезною бородою, а трохи далі від нього — Водяний князь, 
Переплют, у багні і рясці, у водоростях, з яких стікає вода, спира
ється на великий риб’ячий хвіст.

— Ти зміг! — сказав Лісовий цар.— Тебе прощено!
— Ти вільний! — сказала Царівна О.— Я пишаюсь тобою, Волине! 

Ти вільний! Живи сам, як можеш! Колись прийдеш! Прощавай!
Голова у Волина паморочилась, він повільно опускався на землю, 

вже стояв у траві, знесилений, і коли глянув на свою ліву руку, на 
яку досі боявся кинути погляд, то побачив, що вона в нього ціла 
і неушкоджена, а коли зиркнув на свою правицю, то побачив, як 
тане в його долоні блакитна квітка. її блакитне світло входило у нього 
крізь руку. І так він дивився до того менту, поки світло не увійшло в 
нього, загаснувши зовсім, і довкола запанувала суцільна темрява, і він 
упав, знову знепритомнівши. Може, забувшись у важкому сні, знеси
лений, скривавлений, поранений і звитяжний.

Коли Волин розплющив очі, то побачив їжака, який одразу ж 
сказав йому:

— Лежи, зараз будемо тебе лікувати! Може, не вилікуємо відразу, 
але підлікуємо!

Волин тоді лиш відчув, як болить у нього все тіло, як щемлять 
рани і подряпини і як у нього немає сил зараз ніби ні на що.

Але вмить уже заходив біля нього лісовий люд. їжаки й білки 
вилизували подряпини й рани, а дрібненькі зелені чоловічки, народ 
Леса, прикладали якісь трави до ран, чимось мастили Волинове тіло. 
Він і далі лежав непорушно, коли почув голос Леса. Волинів приятель 
мовив йому:

— Ми добряче попрацювали над тобою, Волине! Пожуй зараз цю 
травичку і заснеш! Прокинешся, зможеш рухатись, і все швидко за
гоїться...

— А моя рука?..— невпевнено спитав Волин, все ще боячись позир
нути на ліву руку,— може, йому приснилось, що рука знову стала 
цілою, хоч і побувала в пащі у потвори.

— Що рука? Рука на місці! Ти ж відгадав найважчу загадку! 
То була б твоя смерть, аби ти відступив, розумієш? Але інакша! Наг 
справді ж смерті твоєї нема, і то була просто мара, остання витівка 
Злена, яка мала лиш відлякати тебе! Це був останній твій поріг, вирі
шальне випробовування. Тебе ще чекають різні біди, Волине, але, 
мабуть, то неуникненно, бо ти таки ще підліток і повинен пройти свій 
шлях! Своїх помилок і звитяг добитись, власних, особистих, не кори- 
стаючн з нічиїх порад і допомог...

— А чому б то була моя смерть, коли б я відступив? Адже її 
немає в мене?

— Ет, теж мені питання! Ти ж знаєш, що нас, коли ми пересту
пимо Закон, можна перетворити на щось інше, зовсім відмінне від 
нашої власної нинішньої подоби. Смерті взагалі нема! Вона є для 
людей — і тільки!.. Бо люди забули головні закони буття. Давно забули. 
І коли віднайдуть, тоді...

— Тоді що?
— Тоді також будуть перетворюватися на щось інше, коли пере

ступлять Закон або самі захочуть відійти зі свого людського буття...
— Чим чи ким би я міг стати в разі моєї поразки?..
— Не знаю! Може, квіткою, може, деревом, може, джерелом... 

Але вже не в подобі демона, розумієш? Ти мало не втратив того, 
що мав...

— А тепер?
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— Про майбутнє відають лише Ті, хто все знає! Я лиш можу здога
дуватися, що тебе хотіли скарати за зневагу Закону, за твої зв’язки 
з людьми, за твоє паморочливе, дурне, чисто людське кохання...

— А що демони ніколи не кохають?
— їхнє кохання вічне, і життя вічне, і тому вони не оберігають, 

так любовний зв’язок, не чіпляються так судомно за того, кого кохають. 
У людей нема часу, в них минає юність швидкоплинно, минає життя, 
і вже вони нічого не можуть, лиш чекають смерті і вмирають. Тому 
їхнє кохання палахкотить, але коротко, вони, палахкочучи, швидко 
набридають одне одному.

— Лесе, звідки ти це знаєш? Ти теж був людиною колись?
— Був.
— І ти пам’ятаєш усе, що з тобою трапилось і як ти жив тоді...
— Пам’ятаю.
— А чому я нічого не пам’ятаю?
— Бо ти ще малий. Пам’ять прийде до тебе незабаром, разом із 

найбільшим болем. Знання приходять із болем. Втім, і кохання — це 
теж біль, тільки інший!

І Лес щез у густій траві, як перед цим зникли в ній і інші лісові 
люди та звірята. Волин жував терпку травинку і думав, що щасливий, 
бо має друзів, і в такій біді, в таких негараздах вони йому допомогли.

З цією думкою він заснув.
Спав він довгенько, вже було пополудні, коли прокинувся і відчув 

себе знову сильним і пружним. Скочив на ноги, згадавши, що його 
чекатиме в хатинці Леа.

Він легко спрямував свій напрямок за сонцем і через якийсь час 
добрався до хатини, біля якої вже сиділа стривожена Леа.

Вона метнулась була до нього, потім зойкнула і відступила назад, 
в очах її був переляк, потім знову кинулась до нього, обіймаючи.

— Що сталося, Волине, що з тобою? Ти такий страшний зараз. 
Блідий, змучений, весь подряпаний. І чому ти ходиш в лісі голий? 
Хтось може зустріти тебе із села. Та й взагалі, що це ти таке вигадав? 
І чому ти голий?

— Я інколи люблю відчувати себе частиною Лісу...— відповів Волин, 
підбираючи слова, які були б і правдою, і водночас не зраджували б 
його.— Мені здається, що трави і кущі, і навіть звірі більше дові
ряють мені, коли я без одежі, як і вони... Тому я і ягоди збираю так 
швидко, і гриби враз находжу.

— Ти якийсь дивний! Ти мені подобаєшся, але я інколи жахаюсь 
тебе. У тебе буває такий погляд, якого я не бачила ніколи у юнаків, 
а тільки в дуже старих людей, говориш якісь чудернацькі речі.

Вони гарно провели день. Але Волин вочевидь був ослаблений, 
хотів спати, і Леа, зібравшись додому, навіть не дозволила йому 
проводжати себе.

Голос у нього був кволий і сонний, він уже починав задихатися 
без води, і йому зараз хотілося одного, щоб Леа якнайшвидше пішла, 
а він пірнув у Озеро і міг заснути, заспокоїтись, віднайти втрачені 
сили.

Волин намагався зібрати зараз залишки отих колишніх сил, аби 
покликати Перелесника, але навіть не встиг, бо враз той уже стояв 
перед ними і вітався з Леою.

Перелесник був у сільському строї, і Волин дякував йому подумки, 
а той подумки також казав: «Поговоримо завтра!»

Леа не чула цієї мовчазної розмови, і, коли Волин сказав їй, аби 
йшла вона додому, бо вони з братом мають побалакати, вона шви
денько зібралася, гречно попрощалася з Перелесником і зникла, 
крокуючи стежинкою, яку вже вони з Волином протоптали за цей час.

Домовились, що завтра вона не прийде, отже, вони з Волином поба
чаться через день.
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Щойно Леа зникла поміж деревами, як Перелесник вже був у 
своєму червоному плащі, а одежу, в яку був убраний, кинув під хатою, 
сідаючи біля Волнна на лавці.

— Ти переміг поки що усе, крім себе, Волине! Ось де твоя біда! 
Це має бути найважча перемога, і дістається вона дуже дорого...

— Хіба мало я вистраждав, аби Ті, що все знають, лишили мене у 
спокої? — жахнувся Волин.

— Іди, спочивай,— сказав Перелесник.— Завтра добалакаємо! 
Завтра день важливий!

Волин повернувся в Озеро, в рідне його Озеро, у свій коханий 
Озерний край, такий близький йому й рідний зараз, що, входячи у 
воду, не хотів, здавалося, зараз більше нічого і нікого, тільки цього 
глибинного озерного спокою, тільки цієї любові озерного і лісового 
люду, тільки цього природного стану свого довгого життя, в якому 
все було чітко і просто, як пори року, як його власне дозрівання за 
літо, як початок кохання навесні і розквіт його восени, і затухання аж 
до зимового сну знову, і прокидання знову хлопчиком, який знає 
лише сонце, воду і вітер, лісовий і озерний люд і нічого не знає про 
зваби жіночих чар, про пристрасті і захлинання у судомному щасті. 
І кожної весни кохання знову народжується в ньому і зріє аж до 
свого вищого рівня, і єднання з Царівною О є святом і їхнім, і святом 
цілого озерного і лісового люду, бо всі в цю пору святкують свято ко
хання, всі живуть в апогеї літнього щастя, аби потім знову дійти 
закінчення, заснути і навесні прокинутися знову, нічого не пам’ятаючи 
про минуле.

Волин лежав на дні і відчував, як Озеро сповнює його цілющою 
силою своєю, і враз йому захотілося заснути, аби була зима і стужа, 
і прокинутися знов хлопчиком на початку весни.

З такими думками він заснув. Але ще був лиш серпень.
Прокинувся Волин майже цілком здоровий і неквапом виплив на 

поверхню, озирнувся — нікого. Виліз на острів і ліг на піску. День 
був хмарний, скидалося на дощ. Оскільки Перелесник обіцяв з’яви
тися сьогодні знову, то дощ мав бути теплий, і Волин замислився. 
Думки його линули в село, до Лей, до її батьків, і він вирішив раптом, 
що не буде чекати її до завтра, а піде до них сам.

Це розважило його, настрій піднявся, і він пірнув у Озеро, аби 
зайнятися своїми Озерними справами. Але з глибини випливла до 
нього Царівна О. Він давно її не бачив і зараз зніяковів, зустрівши її.

Вона говорила лагідно і приязно, і Волинові стало надзвичайно 
приємно бути з нею. Він таки любив її, колись любив, раніше, і зараз 
теж... тільки зараз вже інакше, як сестру... Ні, якось інакше. А втім, 
звідки йому знати, як люблять сестру?

Приємна й лагідна красуня з довгим зеленим волоссям вийшла з 
ним із води на острів, й вони посідали під деревами, як у давні часи, 
коли кохання їхнє квітло у цю пору своїм яскравим і буйним цвітом.

Спершу мовчали, і погляд Царівни О був спрямований кудись у 
далину, а Волинів — на неї, і йому було жаль її, шкода минулого, та 
водночас хотілося, аби ця розмова не була довгою.

Царівна О повернулась до Волина.
— Ти став інший, Волине! У тобі якась нова сила. Перша була 

червона — на сімдесят весен, тепер — синя — тисячу весен, а ще є 
чорна — ніхто не знає, чи дістанеш її і коли... Це відають лиш Ті, що 
все знають! Людське кохання спалює, але з вогню може народитися 
щось, якщо воно має силу. Ти можеш народитися з того вогню. Я — 
царівна Озера, вода — мій світ, вона була твоїм світом теж...

— А зараз?
— Зараз теж. Але ти йдеш до людей, а тебе може чекати всяке. 

Дай я зав’яжу тобі вузлик на волоссі, це буде вузлик з водою. Коли 
стане тяжко, розв’яжи цього вузлика.
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Вона нахилилась, і дотик її пальців вперше за весь час, що її 
пам’ятав, здався Волинові холодним, хоч і ніжним.

— Вузлик непомітний на твоїх кучерях, а може, згодиться!
Враз Царівна О встала.
— Прощавай! Тебе чекає твій друг!
Перелесник сидів на колоді. Це місце, де вони зустрічалися завжди 

з Леою, доки не вказав їм Перелесник на ту хатинку. Волин відзначив 
це несамохіть, коли сидів поруч із своїм другом.

— Підлітки й діти ніколи не знають вимірів власної сили. Тому 
чинять і подвиги, і злочини, не усвідомлюючи сенсу власних чинів.

— Ти чого? — спитав Волин.
— Так просто, міркую! Знаєш, мені нема чого сказати тобі сьогодні. 

Просто прилетів попрощатися!
— А чому ти прощаєшся?
— Бо ти подумки вже йдеш до неї! А зараз полудень. Ти поспі

шаєш на обід. Мені тебе шкода, бо...
— Бо чому? Чому мене всі жаліють?
— Бо всі знають те, чого не знаєш ти! Люди приносять біду, 

кохання спалює, ти йдеш у небезпеку. А тебе люблять, тому й жаліють. 
Я тебе теж люблю, тому й шкода! Прощавай!

Волин устав і повагом подався у напрямку до хатинки, переодягся 
в найкращу святкову одежу з тієї скрині, в якій ніби саме для нього 
хтось напас різного хлоп’ячого вбрання.

І пішов у село.
Стало краще на душі, як тільки уявив радісне обличчя Лей, запро

шення її батьків, аби він сідав до столу, менших дітей, котрі вже 
звикали до нього.

— Може, я стану людиною? — думав він.— Може, якийсь час 
поживу з ними і навчуся жити, як вони! У мене також будуть діти...

Тут він згадав, що назавжди лишається юним, і нахмурився. Потім 
подумав, що сила, яку він отримав нині, ота блакитна сила може допо
могти йому трохи змінити при потребі свою зовнішність, і повеселі
шав. Він ще не знав своєї сили, але може ж і таке бути...

Він зайшов у село сам уперше, але, оскільки вже бачили його 
тут не раз і дорога до Леиного дому була йому добре відома, йшов і 
тут впевнено, аж доки вже перед самим домом Лей раптом не побачив 
отого чорнявого високого хлопця, що під’юдив його стрибонути через 
багаття, і привітався з ним. Той відповів Волину чемно, хоч насто
рожено. Волин відчував на собі важкий, підозріливий погляд.

Це було неприємно, і Волин, вже перед тим, як увійти у Леин 
двір, таки озирнувся. Хлопець ще стояв при хвіртці і дивився на 
Волина, і враз Волин побачив, що над його головою ніби засвітився 
темний обруч. Здавалося, що з нього попливло темне світло.

Волин у наступну мить збагнув, що це бачить лише він і що це 
не світло — це темні думки про нього, і йому стало трохи моторошно. 
Та якраз він увійшов у двір і побачив у дворі Леу, довкола голови 
якої було ніжне блакитне світелко, а потім її матір, що мала синьо- 
червоний обруч, і батька — також синьо-червоний.

Леа радісно усміхнулась йому, коли він увійшов, здивовано, але 
радісно, і та чиста блакить, що світилась навколо її голови, без слів 
говорила про почуття дівчини. Щось, однак, непокоїло її, вчував Волин, 
хотів спитати, але його запросили обідати, і він лиш витяг з-за пазухи 
вінок, який Леа кинула в Озеро, і подав їй. Вінок висох, але засу
шені квітки збереглися, Волин подбав про це, і йому хотілося зробити 
Леі приємність.

— Уяви собі, я знайшов його. Саме цей вінок і саме я. Що б це 
значило?

Леа дивилась на нього довго і глибоко, поглядом таким промо
вистим, що він напружився і враз побачив її знову в тому блакитному
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сяйві, але ще вкупі з іншим, меншим, але ще блакитнішим, аж до 
гострої блакиті, обручиком. І він здогадався, що сталося.

Леа була вагітна. Маленьке сяйво означало інше, нове життя в 
ній. Волин ще не знав, чи свідома й вона цього. Але в ньому завиру
вала така буря найрізноманітніших почуттів, що він ледве стримував 
себе, щоб не Злетіти в повітря, не витворити там щось, що не могло 
бути просто людським, а тільки його, Волиновим.

Адже це означає, що він таки теж людина, що він теж може бути 
таким, як і люди, жити людським життям, що в нього є майбутнє, 
адже тільки тоді воно є, коли є продовження в нескінченності твого 
буття...

Врешті усі обідали і поважно говорили про буденні справи, про 
погоду, про урожай ягід, про рибу в озері, про лісових звірів, про 
те, як на Волина напав ведмідь, і про те, що він гарний, добрий хло
пець, і коли вони з Леою ще трохи підростуть, то можуть побратися...

Це сказав батько. Просто отак от, без зайвих попереджуючих 
слів.

— Ми ж бачимо все. Тільки ви ще замолоді, може, наступного 
року. А ти приведи нам свого брата, ми й з ним познайомимося, 
та й домовимось, коли і що! Так, Волине?

— Так! — щасливо видихнув Волин.— Обов’язкової Спасибі вам за 
ласку і добро, за те, що мене, сироту, приймаєте!..

— Ти нам припав до серця, як і доньці нашій! А як так, то чого 
там шукати ще десь. Будеш жити з нами. Хату вам нову збудуємо...

Вони були так захоплені розмовою, що й незчулися, як за тином 
виросло кілька чоловіків. Серед них був юнак, якого стрів Волин. Він 
глянув на них і жахнувся чорній, як ніч, хмарі над ними.

Попереду всіх стояв згорблений сивий дід з палицею в руках, на яку 
важко опирався, бо, видно, вже ледве ходив.

— Доброго дня вам, люди! — встав з-за столу батько Лей.— Яка 
справа вас привела? Що має громада до мого двору?

— Хто цей хлопець у тебе за столом, Радане? — спитав дід.— Як 
його зовуть?

— Його зовуть Волин. Живе зазвичай влітку з братом на озері, 
взимку їдуть вони в далеке село з того боку озера. Молодь його знає, 
був він з ними у Купальську ніч. Хлопець добрий, до нашої родини 
пристав, мабуть, в нас і житиме!

Дід зайшов у двір і подибав до столу, де сидів Волин. Став і якусь 
мить приглядався до нього, а тоді повернувся до тих, що стояли за 
плотом.

— Це таки він, люди!
Волин відчув біду. Але щось було в цьому дідові таке, що хоч 

віщувало Волинові біду, водночас вабило до старого, хотілося обняти 
його і приголубити, заспокоїти.

Волин, однак, підвівся з-за столу і стояв обік.
Чоловіки зайшли у двір.
— Радане! Це — зла сила, а не людина! — сказав старий, вказуючи 

на Волина.— Сімдесят років тому, коли я мав десять років, у озері, 
біля якого ми жили родиною деякий час, у день нашого від’їзду пропав 
наш старший брат Волин, якому було десь близько п’ятнадцяти років. 
Цього хлопця зовуть Волин, він як дві краплини води схожий на мого 
пропалого брата, але ще більше того, одежа на ньому саме та, яку 
шила йому наша мати і яку ми полишили в хатині на озері для 
нього, для його пропало! душі. Клянуся Велесом — це дух, а не 
людина! Це демон!

— Ні! — закричала Леа.— Не наговорюйте на нього, діду Кліне, ви 
вже все забулиі Не руште його! Це чудовий, гарний хлопець, він наш! 
Волине, скажи їм, що одежу ти знайшов у хатині!

— Одежу я знайшов у хатині! — сказав Волин, враз усе зрозу
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мівши. Він говорив повагом, спокійно, але готовий був захищатися, і 
біда вже розривала йому серце, і біль втрати, якої ще не сталося, за
повнював його вщерть.

— Він боїться вогню! — закричав сусідський хлопець.— Якби ви 
бачили, як він боявся вогню! А перестрашений потім стрибнув через 
багаття так, як жодна людина так не стрибне! Я ще тоді відразу ж 
подумав, що тут щось негаразд!

— Хапайте його, люди! Хапайте! Ми повинні очиститись від зла!
— Я не Зло! — закричав Волин відчайдушно — Я нікому не чиню 

зла! Я кохаю Леу, і тому я прийшов у село! Якби я був злим духом, 
я украв би її...

— Ми зараз перевіримо тебе,— вигукнув дід.
Волин стояв доволі близько і відвернутися не встиг, лиш позасві

домо виставив руку з захистом, і дрючок вдарився біля неї, мов об 
стіну, і впав на землю під ноги Волинові, не долетівши трішечки до 
нього. Цього було досить.

Чоловіки кинулись на Волина, а він — тікати.
Заготовано вже було зусібіч кілька засідок довкола Раданового 

двору, і тільки-но Волин кинувся в один бік, як там виступили з-за 
хати двоє з луками і стрілами і пустили в нього по стрілі. Він, вже 
не думаючи, одбнвав стріли, як і той дрючок, вони не долітали до 
цілі, і люди скаженіли від злості і страху водночас.

Одним велетенським стрибком Волин перелетів через чоловіків, 
що перші зайшли у двір. Вони були озброєні, але він вже не боявся 
зброї, відбивав стріли, легко вирвав з чиїхось рук списа і, зламавши, 
відкинув його геть, хоч і не міг вирватися з кола людей, що ловили 
ного, ніби щось зумисно заважало йому це зробити.

Врешті побачив, як в одному місці коло розступилося. Сил Воли
нові бракло, вже не міг він легко відбивати все, вже раз по раз трап- 
ляли в нього каміння і паліччя, він спромагався відбивати тільки 
стріли й списи, ножі та вила. То ж тільки-но коло розсунулось десь, 
Волин кинувся туди. Бо ще трохи — прорветься у ліс і сховається 
в ньому.

Волин побіг. Справді люди ніби розступилися, він припустив туди 
чимдуж, та враз величезна сітка упала на нього зверху, і він упав, 
заплутавшись у ній. Потім кинули на нього другу сітку, а потім ще 
одну. І Волин з жахом зрозумів, що подоланий, що програв, і це буде 
його кінець.

Він довго борсався, заплутаний у сітку з грубих мотузок, напру
жуючи сили, аби створити довкола себе невидимий силовий шар, ніби 
тоненьку оболонку над усім тілом, але таку, що не пробивали її удари 
кілків і палиць, якими осипали його злякані і знервовані люди.

— Зупиніться! — пролунав над усіма могутній голос, і ті, хто гам
селив заплутаного підлітка, немов отямились і стали, стираючи піт з 
чола. До них ішов старійшина села Яз.

Довга сива борода, довге волосся, що спадало на плечі, висока 
постава і високе змережене зморшками чоло робили його схожим на 
великого старого птаха. В його блакитних до прозорості очах світи
лася мудрість і знання.

— Зупиніться! Ми не маємо права на такий самосуд! Мусимо 
спитати богів, що робити з ним. Та й довідатися докладно, що воно 
за створення в людській подобі, якщо не людина. І одразу ж — кому 
він причинив зло? Хто може щось мати проти нього особисто?

— Бійся богів, Язе, не захищай злої сили! — озвався один із напад
ників на Волина, який разом із кількома чоловіками тримав спови
того в сітку Волина.— Ми ледве його схопили. Чого йому треба в 
нашому селі? Чому до наших дівчат підлазить? Треба принести його 
в жертву Перунові і Велесові — і все тут!

— Якщо і жертву, Кліде, то по Закону, по Звичаю, по Праву!
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Тоді я згоден! А вбивати будь-кого отак-от — можемо нажити собі 
біди з іншого боку! Ви про це думали, люди? Хтось і за ним стоїть, 
за отим, що в людській подобі прийшов! Хочете ворогів? З лісового 
люду, з примар і лісових потвор? З перевертнів і змієлюдів? Чого 
замовкли? Думати слід спочатку! Отож, несіть його до капища, де 
поспитаємо богів.

Волин трохи ослабив своє поле і відчув себе страшенно змученим.
Він лежав зв’язаний поміж чотирьох охоронців. Тим часом ста

рійшини сільські на чолі з Язом пішли до капища допитуватися у 
богів, що ж із полоненим робити.

Волин не міг і не хотів думати про це, був переконаний у тому, 
що незабаром він стане деревом чи джерелом, що ніколи вже так 
не любитиме, не спізнає правди почуттів і вимірів людського життя. 
Водночас він зараз пам’ятав усе, що з ним трапилось від самого ма- 
лечку. Пригадав своїх батьків, братів і сестер, йому хотілося покли
кати того старого, який був його справжнім молодшим братом, і 
розпитати про родину, про те, що ж сталося з братами і сестрами, яка 
в кого родина, де є хто в цьому селі... Це було неможливо, ніхто не 
став би з ним розмовляти, ні тим паче розповідати йому щось.

Йому боліло, що він ніколи більше не побачить Леу, не стане її 
чоловіком, не довідається, чи народилась у них дитина...

І, може, найбільше йому зараз боліло його власне безглузде життя. 
Випало йому багато. Втратив він, але набув. Він згадував, як сидів 
над Озером, коли ще був малим хлопчиком, і захоплено вдивлявся у 
прекрасні риси обличчя Царівни О, що всміхалася йому з глибин. Як 
почалося їхнє кохання уві сні і насправді і як довго він жив у Озері, 
і як стратив лік всьому, і знав, що він завжди такий, як є. Ось зараз в 
такому вигляді чи не найстарший, а навесні знову прокинеться хлоп
чиком, знову пізнаватиме перше кохання, знов — завжди — з Царів
ною О. І завжди вперше.

Минуло сімдесят весен, сказав його брат. Тепер мало б минути 
сімсот, як казала Царівна О. Але помилка, зупинка, і він втрачає 
право Бути, бо переступив Закон. Як він міг не пізнати одразу ж 
хату, де кілька років жили його батьки, де жив і він хлопчиком, де 
спізнав радість закохатися в Царівну О і звідки пішов у Озеро 
назавжди!

І одежа ця була таки його власна, справді, це була та одежа, яку 
надбали йому батьки, яку вишивала і ткала мати, яка його любила, 
дуже його любила. Зараз він пам’ятав її, згадав уперше, і сльоза оро
сила його щоку— назавжди лишилась недоцілована матір’ю його 
хлоп’яча щока, бо інші поцілунки закрили її хмарами часу і відстані.

Волин раптом збагнув — ось чого йому забракло, чого йому най
більше хотілося — тепла родини, затишку домашньої оселі, материн
ської уваги — того, що лишилось десь далеко, на дні його пам’яті, але 
не згадувалось приявно, лише мучило зсередини і просилось — знайти.

Кохання жінки дало йому пристрасть і її втолення, та одного 
разу стало цього мало, і він захотів цілісності і відданості лише йому 
і назавжди, природної правди. Це давала дівчина, невміла, сором’яз
лива, але така ніжна і лагідна у своїй невмілості, що серце вірило 
їй і забуло про все інше.

Мабуть, у кожній жінці шукатиме такий втраченець, як він, мате
ринську любов, яка зникла для нього назавжди з лиця землі. Його 
мати, тільки його власна мати могла б так любити його, щоби лишити 
про всяк випадок на багато років у далекій лісовій хатинці його одежу 
для нього,— а раптом буде колись треба. Як могло це вчути мате
ринське серце, як передбачити, що він ще з’явиться серед людей?

І чи ж могло воно передбачити, що інший її син, молодший, вкаже 
на нього пальцем і його скарають отут на горло. Цього разу вже 
назавжди!
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— Слухай, ти, хто б ти не був! — сказав йому Яз, підійшовши з 
іншими — Боги приймають твою жертву. Отже, це найкращий і тобі, 
і нам вихід. Якщо ти дух, то боги тебе врятують, але ж якщо ти — 
демон Зла, то загинеш! Бо що ти — не людина, ми вже здаємо! Отож — 
на вогонь! Готуйся!

Гірше не могло статися — думав Волин. Хоч у його становищі, яким 
би чином не хотіли знищити його люди, виходу все одно не було. У 
воду не кинуть! А це єдине врятувало б його. Хіба що якби закопали, 
то, може, якось... Але спалити! Вогонь — те, чого мав боятися най
більше водяний, Озерний княжич Волин, в якому вода складала 
основну частину його.тіла й духу.

Проситися було б намарно, говорити ні з ким, і Волин відчув, 
що це той кінець, з якого немає виходу, ні іншого початку. Просто 
це — кінець Озерного княжича Волина. І він скорився долі, гадаючи 
лиш, якою буде його смерть, а точніше — яким буде його небуття, 
адже смерті в нього не було, тобто, коли і ким він отямиться, яким 
буде його інше, ниціше життя?

Його не виплутували з сіток — боялися. Отож так спеленутого і 
принесли на галявину, де стояли витесані з каменю постаті Перуна 
і Велеса. Перед ними вкопано було великий стовп, обкладений хмизом 
і сухим листям.

Сюди принесли Волина і прив’язали до стовпа. Так, щоби голова 
його була вгорі, а ноги внизу, однак не розплутуючи з сітки.

Потім Яз і ще двоє складали молитви Перунові, потім — Велесові, 
в яких просили справедливості, доброго урожаю, милосердя і добро
сердечності й офірували їм оцього нечистого, аби вони його взяли в 
ужиток собі, як хочуть, і що хочуть з душею його, аби й робили.

А Волин тим часом дивився на небо, на якому збиралися хмари, 
і між хмарами вдивлявся у пронизливу, як буття, блакить, чисту і про
зору, як вода Озера, як його кохання до Лей, як очі Царівни О і як 
той колір, яким забарвлено було серпанковий вінчик навколо голови 
Лей, і її, і той другий, того, що було в ній.

— Пали! — наказав старий Яз, і Волин глянув у нього і бачив, як 
старий ніяково здригнувся, потім Волин розшукав поглядом у натовпі 
людей того старого, що був його братом Кліном, потім Радана з дру
жиною і дітьми і злякану, ридма-ридаючу Леу. Вона теж була тут, 
всім було велено прийти на спалення злого Демона. Не прийшла б — 
всяке могли подумати.

Багаття вже горіло, і він спершу огородив себе від вогню, давши 
згоріти сітці, яка його обплутала, але поза сіткою до стовпа його 
в’язали товстими й мокрими мотузками, такими, що не перетліють, 
доки не запалахкотить і він сам.

Горіла сітка, якою його опутали, палилася його одежа, а вій 
ще тримався, але знав, що це не надовго, і вже чув, як вогонь про
бирає його ноги, вже слабне його силовий захисний шар, ще трохи — і 
почне пектися шкіра і горіти тіло. Водночас він почав втрачати свідо
мість від диму і спеки.

У вогні він випростав руки і, вже ледь тямлячи себе, у гарячому 
своєму волоссі намацав вузлик, про який згадав лиш, коли йому стало 
задушно і спечко. Почав розв’язувати той вузлик, і це ослабило його 
напруження проти вогню, і він відчув, як горять уже його ноги, як 
займається і палахкотить тіло, як від вогню метнувся у натовп запах 
горілого м’яса, і натовп здригнувся від жаху.

Волин вже не керував собою, він вже щезав з приявного буття, і 
рука його, безсило опускаючись у вогонь, вже майже випадково 
несамохіть некерованим рухом розплела вже розв’язаний вузлик і 
опала вздовж тіла, яке ще за кілька хвилин мало втратити залишки 
тієї форми, яку колись мав Озерний княжич Волин. Уже займалось 
волосся, і, непритомніючи, Волин раптом відчув, як ніби облило йому
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обличчя водою, і, крізь силу розплющивши очі з обгорілими повіками, 
ледь ворухнув спеченими губами — і вода полилась йому в рота.

А тим часом багаття розпалилося так сильно, що язики його здій
мались урівень з верхівками дерев довколишнього лісу, і злу силу, 
яка прийшла до села в образі давно втонулого в озері підлітка, зда
валось, було спалено, і щось сталося всередині вогнища, яке раптом 
почало горіти якось химерно, ніби колом. Однак здіймалась вогненна 
завіса так високо, що не було видно, що ж там усередині, біля стовпа, 
діється.

І раптом ударив грім, метнулась блискавиця одна, потім інша, і 
били вони всі ніби просто у вогонь, а відтак полив рясний дощ, така 
неймовірна злива, що злякані усім люди кинулись навтьоки, хтось 
додому, а хтось і під дерева, бо ж мали стерегти вогнище. А воно, 
незважаючи на зливу, не згасало ще деякий час, аж раптом ударила мо
гутня блискавиця просто в середину того багаття і загримів такий 
страшний грім, що всі позаплющували від страху очі.

Здійнявся вогняний вихор, закрутив у себе залишки багаття, що 
після блискавиці запалало ще яскравіше, і звився в небо.

Здавалося, це блискавка, вдаряючись у землю, поцілила в багаття 
із жертвою богам і вернулась у небо.

Потім дощ ущух, разом із дощем — і вогонь, і люди побачили, що 
на місці спалення жертви лишилась тільки купа головешок, які ще 
довго диміли.

Боги прийняли жертву, вона згоріла, і тепер у селі мало бути тихо 
і погідно. Бо ж боги мають бути задоволені — так гадали люди.

Хоч були й такі, що сумнівались і казали, що нібито боги вряту
вали рокованого на смерть, бо злий дух, лихий демон, не може з’яви
тись у вигляді підлітка, бо в ньому ще немає зла, і що село може 
мати всякі неприємності від такого чину, отож треба стерегтися, особ
ливо лісових і озерних демонів.

Дихати стало легше, і Волин відкрив очі. Його обіймала міцна 
рука Перелесника. Вони, здавалось, кудись летіли, і Волин, ледве 
ворушачи губами, запитав свого друга, чи це йому, Волинові, сниться.

— Ні, не снитьсяі Ти ледве не погубив себе і нас не втяг у біду. 
Знаєш, у мене також є свої біди, і щось я можу, і чогось не можу. 
Я не можу викликати стільки води зразу, без допомоги Царівни О. 
Вона зав’язала тобі вузлика на воду? Чому не розплутав його, тільки-но 
бачив, що прийшла біда?

— Перелеснику, скажи мені, я ще буду собою? Я житиму з вами?
— Житимеш, друже мій, житимеш, тільки трохи інакше... Гаразд, 

помовч зараз, тримайся міцніше за мене. На землю тобі зараз не 
можна, ти не можеш ходити, ні плавати, отож я й міркую, куди тебе 
подіти, а ти — мовчи!

Волин обхопив Перелесника і заплющив очі, на цей раз щасливо 
і заспокоєно.

Вони літали довго. Волин приходив до пам’яті і знову втрачав при
томність. Спершу навіть не чув болю, так обгорів, потім почав відчу
вати біль у своєму обпеченому тілі. Потім той біль починав проходити.

А вони все летіли.
Врешті Волин прокинувся і побачив, що лежить на чомусь надзви

чайно м’якому, пухкому, ніжному, приємному для тіла.
— Де я? — спитав Волин уголос не знаючи кого. Бо нікого поруч 

не було.
— У мене! — відповів знайомий голос Перелесника, який, виявилось, 

лежав неподалік.— А точніше — у нас!
— Де це? — спитав Волин.
— У хмарах, друже! Ми з тобою зараз у хмарах. Тепер і ти жити

меш тут! Бо княжич Озера вже загинув. Тобі ж обіцяно було, що ти 
Будеш! От ти і є!
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— А хто ж я тепер? — сумно спитав Волин.
— Не сумуй, Волине! Ти виграв своє Буття, пройшов найскладніші 

випробування, отож заслужив, аби пробачили твої гріхи. Найбільший 
гріх ти ще мав учинити, це було неуникненно, отож тобі дали вчинити 
те, що ти вчинив, і дали тобі відчути той Біль, з якого ти народився 
іншим.

Тепер ти, Волине,— Озерний Вітер!
Ти мій справжній брат і друг, ми різні, але ми — одне з тобою.
Всі озера, весь Озерний край — твій, друже! Ти завжди можеш 

прилетіти на Озеро, побути серед своїх друзів, навіть пірнути на дно 
Озера, бо ти ж Озерний Вітер. Але не можеш жити там, бо живеш за 
хмарами, як і я. Ось тут. Влітку ми житимемо тут разом. Взимку, коли 
я мандрую в далекі краї, ти інколи можеш віятися зі мною, інколи 
пірнати на дно Озера або ж знаходити собі притулок у Лісі.

Цей край тепер — твій, Волинський! Можна його назвати — Озер
ний Волинський край або ж просто Волинь! І ти Вітер свого Волин
ського краю. Отже, будеш, де хочеш, побачиш, кого хочеш, знайдеш, 
що хочеш. Я тебе усьому навчу. Тільки... Ти ще не знаєш, як любить 
Вітер... Досить про це!

Перелесник махнув рукою.
— Ану, спробуй сам! Перший свій політ! І не дивись на своє тіло. 

Це незабаром все мине, і ти станеш перед усіма такий, яким був. 
А зараз — лети!

Волин спершу непевно, з острахом, розправив руки — він бачив, як 
робив це Перелесник не раз — ледь напружився і враз піднявся вище, 
потім опустився трохи нижче хмар, і перед ним розкинувся весь чудо
вий Озерний край, вся його Волинська пуща, його кохана Волинь. Він 
уперше бачив її отак зверху, ніколи не спадало йому на гадку, що ж 
знає про них Південний Вітер, а тепер лиш Волин збагнув, скільки 
Перелесник знає, бо все бачить зверху.

Він летів все далі, все легше, вільніше і раптом радісно засміявся.
Десь поряд засміявся з його вправ Перелесник. Волин гукнув йому 

радісно і весело і раптом побачив унизу Озеро, до якого так прагло 
його серце. А неподалік — і село, де осів його біль.

Так багато віднині було в його волі, він вибирав, правив, керував.
І був вільний, назавжди вільний Озерний Вітер!

Коктебель — Київ 
1989— 1990



Іван Шаповал
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РЄПІН І ЯВОРНИЦЬКИЙ
Щира творча дружба між Д. І. Яворницьким та І. ІО. Репіним три

вала понад сорок років. Видатні діячі культури були земляками — 
обидва народилися й виросли на Харківщині, але перше знайомство 
відбулось у Петербурзі тільки в 1887 р.

У столиці щорічно відмічали річницю Т. Г. Шевченка, на яку зби
ралося українське земляцтво. Святкували її і : того року. Коли 
Дмитро Іванович прибув на вечір, Рєпін підійшов до нього:

— Давайте ось тут поруч сядемо,— запропонував.
Між ними зав’язалася задушевна розмова. Говорили про Україну, 

Запорозьку Січ, розпитували один одного над чим працюють. Рєпін 
розкрив Яворницькому свій задум створити картину про запорожців, 
які пишуть відповідь султану на його грізний наказ — припинити наско
ки на Крим.

Уперше про цей дошкульний, уїдливо-глумливий лист хоробрих за
порожців Рєпін почув у 1878 р. в мальовничому маєтку Абрамцево під 
Москвою, який належав Саві Мамонтову — палкому шанувальнику 
мистецтва.

У гостинного господаря часто збиралися талановиті письменники, 
вчені, художники, артисти, захоплено говорили про мистецтво, співали, 
грали, читали свої твори. Саме тут Рєпін і почув про лист запорожців 
султану. Геніальний художник і мислитель уявив собі цю сцену, гоме
ричний регіт від уїдливих, гострих дотепів і тут же олівцем зробив на
черк майбутньої картини.

Ідею Рєпіна увічнити запорожців на полотні гаряче підтримали його 
побратими. Історик, друг Т. Г. Шевченка, М. І. Костомаров, який вивчав 
запорожців, швидко розробив маршрут, і Рєпін навесні 1880 року 
з юним художником В. Сєровим помандрували на Запорожжя, щоб 
власними очима побачити історичні місця знаменитої Січі, зібрати по
трібний матеріал і знайти серед українців характерні типи для кар
тини.

Рєпін зі своїм помічником довго бродили на острові Хортиця, по
бували в козачих поселеннях— Капулівці, Покровську, Грушівці, 
Старих Кодаках, зустрічалися з нащадками славних запорожців.

У Капулівці Рєпін замалював могилу Івана Сірка, відвідав запо
розьку церкву, робив ескізи натовпу людей, що збиралися на Олек
сандрійській (нині Запорозькій) пристані.

Допитливий художник заглянув, нарешті, і в село Качанівку — 
українське Абрамцево, де його приязно прийняв відомий колекціонер 
Василь Тарновський. У художника розбіглися очі — він побачив ба
гатющі скарби запорозької старовини, які стали для художника без
цінною підмогою в його роботі над картиною про чубатих лицарів, 
котрі, за словами Рєпіна, «прирекли себе на захист усіх дорогих інте
ресів своєї Вітчизни».

У майстерні Рєпіна в 1880 р. побував Лев Толстой. Візит знавця 
образотворчого мистецтва визначив новий напрямок роботи над карти
ною «Запорожці». Великий письменник висловив свою думку: ширше 
відобразити життя запорожців, зробити картину більш значною, ви
разити головну думку художника-реаліста, високе чуття національної 
гідності й гордості, непереможний дух, силу.
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Поради Толстого були прийняті з вдячністю. Рєпіь зразу ж взявся 
за переробку ескіза, збільшив кількість діючих осіб. Але Рєпіна ціка
вило, що скаже про картину найбільший знавець Запорозької Січі 
Д. І. Яворницький.

З першого ж погляду картина Яворницькому сподобалася. Він із 
щирим захопленням хвалив автора за чудовий задум і вдалий сюжет.

— Я глянув на ескіз і зареготав,— згадував учений.— Стою й за
ливаюся сміхом, відійду й знову регочу. Постою, постою, знову відійду 
від ескіза — й знову до нього. І так кілька разів.

Потім Яворницький з радістю вигукнув:
— Так беріться ж, дорогий Ілле Юхимовичу, за велику картину, за 

святе ділої Адже ви у своїх «Запорожцях» відображаєте одну з героїч
них сторінок боротьби українського народу проти турецько-татарської 
агресіїї

Рєпін уважно вислухав Яворницького, а затим відповів:
— Давно б узявся, але для цієї картини мені не вистачає багато 

чого, та, крім того, скажу правду, боявся вашої сурової критики.
Дмитро Іванович здогадався, чого тут не вистачає. Він пригадав 

свою колекцію, зібрану ним ще в студентські роки, коли з торбою за 
плечима ходив курними дорогами по слідах запорожців і з великою 
пристрастю збирав усе, пов’язане з Запорозькою Січчю. Його колекція 
складала понад 300 експонатів.

Дмитро Іванович запропонував Рєпіну необхідне для цієї картини: 
книги з історії запорозьких козаків, колекцію зброї, жупани, чоботи, 
кобзу, люльки, пляшку з горілкою, яку він викопав у запорозькій мо
гилі, навіть череп, знайдений ним на Чортомлицькій Січі. Віддав фото
знімки запорозького прапора, на котрому зображені запорожці, що 
пливуть на галері по Чорному морю, віддав фотографії нащадків запо
рожців, старих картин, дніпровських порогів.

Яворницький приводив до художника багатьох своїх земляків і зна
йомих— прототипів, котрі позували Рєпіну під час творення картини. 
Це була найголовніша і, мабуть, найсуттєвіша допомога Рєпіну.

Щедра допомога Яворницького надихала Рєпіна. Ілля Юхимович 
гаряче взявся за роботу. Історики кажуть, що працював він над «За
порожцями» майже дванадцять років (з 1880 до 1891 р.). На великому 
полотні одна за другою з’являлися все нові й нові козачі фігури. Вони 
здавалися Дмитрові Івановичу чудовими, а художник запевняв, що до 
них треба ще «трохи приторкнутися пензлем». Було, приторкнеться — 
і зовсім інакше виходить, краще, виразніше.

Творча дружба між ними стала життєво необхідною, взаємно вель
ми корисною. Майже щодня невгамовний Дмитро Іванович бував у Іллі 
Юхимовича, а той по суботах заходив вечорами до Яворницького, коли 
там, на Митній пристані, збиралася петербурзька прогресивна україн
ська молодь — студенти, чиновники, артисти та художники. Такі зустрічі 
Дмитро Іванович жартома називав «збіговиськом», що дуже сподоба
лося землякам, і швидко це слово перекочувало із столиці імперії в 
Україну.

Часто Дмитро Іванович на цих «збіговиськах» з любов’ю показував 
зібрану ним запорозьку колекцію, яскраво і дотепно характеризуючи 
кожний її експонат. Любив також читати напам’ять листа запорожців, 
коментував його і розповідав гостям:

— Текст цього листа експонується в Катеринославському краєзнав
чому музеї. Біля нього завжди буває людно і весело.

Для Рєпіна-художиика значення цього листа було не стільки в до
кументальній вірогідності, скільки в емоційній наснаженості. Звичайно, 
художник, створюючи свою картину, не міг обмежитися текстом цього 
листа, як не обмежувався він і зразками зброї та одягу, що передав 
йому Яворницький. Рєпіну треба було ще й самому подивитися на ту 
землю, де колись гриміла козацька слава.
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Він тричі приїздив в Украї
ну і на Кубань. Коли Рєпін 
їхав на Кубань, Яворницький 
порадив зустрітися з козаком- 
станичником Василем Олеш- 
ком. В його обличчі художник 
помітив риси схожості з уяв
леним образом Івана Сірка.
Зібрані матеріали допомогли 
створити багато етюдів і на
черків, які потім художник 
переніс у картину «Запорожці 
пишуть листа турецькому сул
тану».

У своїх спогадах К. І. Чу- 
ковський писав, що одних тіль
ки ескізів до «Запорожців»
Рєпін мав кількасот. Більшість 
із них потім потрапила за кор
дон, звідкіля вже не повер
нулася.

Яворницький щедро допома
гав Рєпіну увічнити одну із 
славних сторінок історії Украї
ни, глибше вивчити життя, звичаї свого народу.

З кожною новою поїздкою, новим візитом Д. І. Яворницького праця 
над картиною поновлювалася, художник брався за роботу все з біль
шим натхненням.

З особливою любов'ю згадував Дмитро Іванович перший ескіз «За
порожців». Саме цей закінчений олійний ескіз Рєпін у 1887 р. подарував 
своєму землякові та другові Д. І. Яворницькому.

Дмитро Іванович пишався ескізом «Запорожців», вважав його «най
дорожчим скарбом». На жаль, з цим подарунком історику довелося 
незабаром розпрощатися. Чому? Рєпін, напевно, побоювався, що цей 
ескіз ще до завершення картини може потрапити до чужих недобрих 
рук і тоді сюжетом «Запорожців» скористається інший художник. Він 
звернувся до Яворницького з проханням продати ескіз П. М. Третья- 
кову за тисячу карбованців.

Саме тоді Яворницький хворів, терпів злидні, не мав навіть чим 
сплатити борг за друкування книги «Вольності запорозьких козаків». 
Після довгого умовляння Яворницький погодився продати ескіз «Запо
рожців». Третьяков зразу ж вивісив його в своїй відомій галереї.

Рєпін високо цінив допомогу знавця Запорозької Січі у створенні 
своєї картини. В одному з каталогів Рєпін зробив таке пояснення: 
«З подробицями історії запорозьких козаків можна ознайомитися по 
книзі Д. І. Яворницького «Нариси з історії запорозьких козаків Ново
російського краю».

Цікаві спогади Дмитра Івановича, де він із гумором розповідав про 
персонажі картини.

— Внизу, в самому кутку, з лівого боку сидить на землі по-турець
кому пресимпатичний хлопчик років семи-восьми. Це малий джура, 
тобто зброєносець, з чубчиком на голеній голові, з роззявленим від 
сміху ротом, в якому блищать дрібні й густі зубки — то син Рєпіна 
Юра. Він набиває тютюном люльки для козаків і заливається дитячим 
сміхом, ловлячи вухом дошкульні слова, якими запорозькі лицарі часту
вали турецького султана: «козолуп, різницька собака, нашого Бога 
дурень». Вище хлопчика сидить на колоді бравий козак з чорними дов
гими вусами, з великим оселедцем (чубом), закладеним за вухо. Це 
художник Я. Ф. Ціонглинський. Він поклав величезний кулачище на 
спину козака, що сів біля столу без сорочки. За Ціонглинським стоїть
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молодий красень з благородними рисами лиця і якось «по-панському» 
посміхається. Це внучатий племінник знаменитого композитора 
М. І. Глинки. Далі стоїть козарлюга, високий, чорний, з вилискуватим, 
як у негра, лицем, з пов’язкою на пораненому в бою лобі. Це відомий 
в Одесі художник, силач М. Д. Кузнецов. За Кузнецовим — рудий, як 
вогонь, Нікішка-кучер В. В. Тарнбвського, в якого немає кількох зубів 
у верхній щелепі; в цього щербатого найуїдливіший сміх.

Цікава історія цього прототипу. Якось Рєпін переправлявся з Явор- 
ницьким паромом через Дніпро. Тут же переправлявся й поміщик Тар- 
навський, який сидів у своєму фаетоні. Художник звернув увагу на 
кучера Тарновського Нікішку. Це був низенький, рудуватий чоловік 
з кількома зубами в роті. Коли він сміявся, Ілля Рєпін пильно вдив
лявся в риси його обличчя. Адже саме з таким веселим сміхом мав 
бути козак на його картині, де запорожці складали листа до султана. 
Ілля Юхимович швидко розгорнув альбом й зафіксував олівцем основні 
риси знайденого типу. Це був удалий фрагмент до задуманої картини.

За Нікішкою виглядає обличчя студента-татарина, якому художник 
«запозичив» білі, густі, міцні зуби із запорозького черепа, викопаного 
в могилі біля Січі.

Спереду, праворуч студента-татарина, височить важка, кремезна по
стать у червоному жупані, в смушевій шапці і з шаблюкою збоку. Це 
професор Петербурзької консерваторії О. І. Рубець.

За спиною Рубця стояв гладкий козак, з таким випнутим наперед 
черевом, що, здавалося, воно трясеться від сміху. Але згодом його зняв 
художник з картини й поставив іншу постать, спиною до глядачів, 
у сірому кобеняку, з так званою «богородицею» на спині, з відкритою 
головою і з чубом, піднятим догори.

Попереду Рубця сидить кошовий отаман Запорозького Війська Іван 
Сірко з демонічним виразом очей, з люлькою в роті й у шапці, критій 
чорним сукном і підбитій сірим смушком, з розрізом спереду. Сірка 
художник малював з популярного свого часу генерала, дотепника й ве
селуна М. І. Драгомирова.

Далі висувається наперед типове обличчя бурлаки, який не витримав 
у бурсі суботньої лози й утік за пороги — на Січ. У цього ні вусів, ні 
чуприни на голові нема, чорне густе волосся підстрижене під макітер
ку. Це художник П. Д. Мартинович, який народився на Полтавщині.

А ось до голови Мартиновича схилив свою голову козак у великій 
чорній шапці, схожій на ту, що носив гетьман Сагайдачний. Це худор
лявий чоловік з насупленим поглядом; він мало реагує на дошкульні 
епітети, які щедро сипле козацьке товариство турецькому султанові. 
Для цієї постаті позував В. В. Тарновський.

Поряд із Тарновським — дідок з підчекриженими вусами, сухор
лявий, зморщений, беззубий. Він широко, як вершу, розкрив рота, куди 
направляє люльку, якою, в разі потреби, можна й череп розтрощити. 
Він так сміється, що аж очі заплющив. Його малював Рєпін з випадко
вого перехожого на пристані міста Олександрівська.

Картину ще не закінчено, як до Яворницького прийшов Рєпін.
— їдьмо до мене! Я хочу посадити вас на картині за писаря.
— Ілля Юхимовичу, я ніде не люблю виставляти себе напоказ.
— Ні, ні! Я від вас не відчеплюся! Кому ж бути писарем, як не вам?
Яворницький довго опирався, але під кінець згодився, і вони по

їхали до Рєпіна. Майстерня художника знаходилася на четвертому 
поверсі, під скляною покрівлею. Коли вони увійшли, Ілля Юхимович 
глянув на Яворницького й запитав:

— Що це ви такий похмурий?
— У дорозі змерз.
Тоді Рєпін вийшов у сусідню кімнату і повернувся з якимось жур

налом із смішними карикатурами. Яворницький, погортавши сторінки., 
зачепився поглядом на якійсь карикатурі й усміхнувся.
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— Дуже добре! Ось цей вираз мені й потрібний!
Не минуло й години, як на картині Яворницький уже був зображе

ний біля столу як січовий писар. Це одна з центральних постатей 
картини. Лукава посмішка писаря пробігає по всьому обличчю, утво
рюючи ледь помітні зморшки біля очей і неглибокі ямочки коло щіль
но стулених губ. З усього видно, що це чоловік хитрий, як то кажуть, 
сам собі на умі. Писар добре чує круті дотепи й дошкульні слова, 
які йому диктують, але він не квапиться писати їх на папері. Так 
Рєпін увічнив свого побратима в картині «Запорожці».

Рєпін зробив багато ескізів, щоб використати їх на майбутньому 
полотні. Один з таких альбомів є і в Дніпропетровському музеї; це 
подарунок Рєпіна своєму другові Яворницькому.

— Крім цього варіанта,— розповідав Яворницький,— Рєпін зробив 
ще одну картину на цей сюжет. На ній уже не було багатьох постатей, 
проте з’явилися нові. Писар — той же, тільки вже старий, в окулярах. 
Одне гусяче перо він тримає в руці, а друге заклав за праве вухо. Без 
сорочки вже не один козак, а два. Не було в картині запорожця в ко- 
беняку, що стояв спиною до глядачів. Зник козак з пов’язкою. Козак 
(Тарновський) вийшов у цьому варіанті виразніший. Тут він сидить 
без шапки, лисий, уся його постать — зосереджена увага.

Слава «Запорожців» облетіла всю Росію; захоплювалися картиною 
і за кордоном на виставках у Чікаго, Будапешті, Мюнхені, Стокгольмі.

Рєпін був щасливий. 25.Х.1892 р. він писав до Яворницького:
«Дорогий Дмитре Івановичу! «Запорожців» моїх три дні тому купив 

цар. Ура!» (Картину купив Олександр III за 35 тисяч крб.).
«Запорожці» — один з найпопулярніших творів Рєпіна, де художник 

блискуче показав волелюбний характер, щиру душу й непокірність січо
вого козацтва. Автор картини підкреслив, що жорстока реакція цар
ської Росії не сміє гнобити волелюбні, але поневолені народи імперії. 
«Ніхто в світі не відчував так волю, рівність і братерство,— писав Рєпін 
Стасову.— Все своє життя запорожці залишалися вільними й нікому не 
корилися. Нехай це буде й глумлива картина, я все-таки напишу».

Дмитро Іванович давно збирався щиросердно подякувати Рєпіну за 
його «Запорожців». Така нагода випала. Як тільки Яворницький по
вернувся з Середньої Азії до Петербурга, друзі вченого вирішили вша
нувати його вечерею. Зібралися в ресторані «Большой медведь». Туди 
прийшли художники Рєпін, Сластіон, Бондаренко та інші діячі культу
ри. Яворницький підвівся з крісла, щиро подякував за ту пошану, яку 
виявило до нього товариство, і, звертаючись до Рєпіна, сказав:

— Любий і дорогий Ілля Юхимовичу! Ви зробили велику честь на
шим предкам — запорозьким козакам, що зобразили їх на прекрасній 
картині «Запорожці». Низенько вклоняюся вам і щиро дякую!

Користуючись нагодою, Дмитро Іванович запропонував Рєпіну нову 
тему: написати портрет гетьмана Мазепи. Рєпін з приводу цього йому 
відповів у листі, який закінчив словами: «Пробачте, що при всій любові, 
повазі до Вас, я не можу нічим підтримати Вас у цій помилковій, на 
мій погляд, тенденції».

Дружба Яворницького з Рєпіним не припинялася до самої смерті.
Великий російський художник палко любив Україну, милувався її 

чарівною мовою, кохався в танцях і піснях. Живучи в Петербурзі, він 
підтримував постійний зв’язок не тільки з Яворницьким, а й з іншими 
діячами культури, часто бував на вечорах, які влаштовували українці, 
що жили в тодішній столиці.

Особливо запам’яталася Дмитрові Івановичу зустріч Рєпіна з кори
феями українського театру, які гастролювали в Петербурзі.

Одного разу, в суботу, на «збіговисько» до Дмитра Івановича, який 
жив тоді на Митній пристані, завітав Рєпін. У гостинного господаря він 
застав земляків з України — артистів М. Л. Кропивницького, М. К. Са- 
довського, П. К. Саксаганського, М. К. Заньковецьку, Г. П. Затиркевич
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та ін. Згодом прийшли туди давні приятелі Яворницького — художни
ки Опанас Сластіон, який до того ж чудово грав на кобзі і співав, 
Хома Бондаренко — співак і добрий танцюрист. Після вечері Сластіон 
узяв кобзу й заспівав під акомпанемент кобзи думу «Плач бідних не- 
вольників у тяжкій турецькій неволі». Спів глибоко вразив слухачів, 
Дмитро Іванович глянув на Рєпіна і побачив, що з його очей капають 
сльози.

— Кобзарю, любий, дорогий кобзарю, ану, змахни з наших очей 
сльози, щоб ми вдарили лихом об землю. Ушквар нам веселої!

І кобзар ушкварив гопака. Такого гопака, що всіх ніби жаром об
палило!

Тут як випурхне на середину зали Заньковецька, а слідом за нею 
Садовський! Взута в червоні черевики, вбрана в чудову барвисту плах
ту, легка й граціозна, Заньковецька, здавалося, літала в повітрі, як 
метелик, не торкаючись зовсім ногами підлоги. До пари їй як танцю
рист був Садовський. То повернеться одним боком, то другим, то ско- 
ком-боком, то вихилясом, то викрутасом, ще й навприсядки піде!.. 
А кобзар, граючи, ще й словами жару піддає: «Подивися, дівчино, 
який я моторний, оглянься, який я удався!..»

І раптом, на диво всім, зненацька зривається з місця Ілля Юхи
мович Рєпін, кидається на середину зали в танок і як пішов, як пішов 
«викозулювати» ногами, так куди там професійним танцюристам!.. 
Кучері в нього розлітаються врізнобіч, а що тільки ноги виробляють!.. 
То він стукне по підлозі передком, то вдарить каблуком так, що весь 
посуд дзвенить на столі, то піде рівною «дрібушкою» по підлозі. І після 
всього того — враз на канапу, сів і сидить, ніби й не він! Грім оплес
ків — нагорода танцюристові.

Дружба між Яворницьким і Рєпіним сприяла увічненню пам’яті 
Т. Г. Шевченка. Якось друзі Яворницького, довідавшись про його 
дружні стосунки з художником, попросили Дмитра Івановича, щоб він 
умовив Рєпіна намалювати портрет геніального поета. Рєпін охоче по
годився й написав портрет, який вважається одним із найпроникливі- 
ших зображень Шевченка.

Пізніше було порушено питання про конкурс на пам’ятник Шевчен
кові. Яворницький знову звернувся до Рєпіна з листом. 13.111.1908 р. 
художник писав із Куоккола:

«Дорогий Дмитре Івановичу! Мене дуже радує Ваша свята турбота 
з приводу пам’ятника Т. Г. Шевченкові. А взагалі це найважчий жанр 
мистецтва. Я, звичайно, дуже радий, якщо знадоблюся бути корисним 
у цій святій справі. Так, слава Богові, між українцями є люди і зі 
смаком, і з глибокими знаннями, і високим стремлінням. Звичайно, 
слід було б поговорити, щоб реальніше знати суть справи. Нещодавно 
я одержав від Розвадовського прохання дати їм малюнок для листівки, 
котру вони думають використати на користь того ж монумента. Я зра
зу ж йому послав. Темою взяв два рядки із «Кавказу» — «Споконвіку 
Прометея там орел карає».

Це, звичайно, дає копійки. Клопочіть, клопочіть, милий. Напишіть 
програму всього монумента, як би Ви це зобразили... Крім всієї галан- 
терійності — присилайте Вашу програму, ми будемо її обговорювати 
тут. Та й взагалі слід залучити всіх цікавих людей».

Листування між ученим і художником, з деякими перервами, три
вало до самої смерті Рєпіна. Яворницький написав Рєпіну 42 листи, 
а Рєпін Яворницькому — 60. Дмитро Іванович не забував Рєпіна, над
силав художнику кожний свій новий твір.

Часто Рєпін звертався до Яворницького по консультації. У листі 
з Куоккола 9.У.1909 р. просить Яворницького прислати фотографію 
з гайдамацьких «свячених ножів», бо задумав нову картину «Гайда
маки».

В одному з листів Яворницький просив Рєпіна приїхати з сином
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Юрком в Україну, побувати в музеї, а потім стрілою пролетіти через 
Дніпрові пороги до Січі.

Трохи згодом Дмитро Іванович знову запрошує свого земляка при
їхати на рідну землю й подивитися музей, пожити в «запорозькім ку
рені» — оселі Яворницького.

На запрошення Дмитра Івановича Рєпін 18X1910 р. відповів, що 
готує свої картини на виставку в Рим і дуже шкодує, що не зможе 
побувати на Дніпрі та в музеї, хоч «це часто викликає сором і тугу 
на серці, але що вдієш!»

У зв’язку з сімдесятиріччям Яворницького Рєпін прислав на його 
ім’я сердечну телеграму: «Гаряче вітаю маститого ювіляра. По-друж
ньому обіймаю безсмертну душу Запорожжя!!»

Здавна Дмитро Іванович дуже хотів збагатити музей деякими кар
тинами Рєпіна. Він звертався до художника, просив його прислати 
в музей хоч би один етюдик з його безцінних і навіки безсмертних 
картин для музею Поля. Рєпін зважив на це щире прохання і надіслав 
Яворницькому кілька малюнків на козацьку тематику.

У квітні 1925 р. Рєпін щиро дякував Дмитрові Івановичу за при
сланий йому лист. «Ще здаля пізнав Ваш автограф і дуже зрадів: зна
чить, живий, а казали, що хворий, що, може, й не виживе! — Так, сла
ва Богу! Живий, здоровий, і все така ж мила, молода, козацька душа, 
що любить свою Україну. І я все той же...»

У своєму листі З.Х. 1925 р. Д. І. Яворницький пише Рєпіну: «Я тепер 
маю всі звання вченої людини, аж до обрання академіком. Але на 
греця воно мені все те? Краще мені було б, якби я був чабаном, дідом 
на баштані або ж на пасіці, аби б тільки надо мною не було стелі і був 
би я веселий... Але в тому то моя й біда, що музей, котрий я створив, 
і рівного которому не було ніде в Російській імперії, крім, розуміється, 
двох столичних, обікрали бандити і цим самим нанесли мені жорстоку, 
непоправиму й незагоєну рану, від якої душа моя позбавлена будь-якої 
радості й веселості. Я живий, але тільки тілом, а не духом. А як я пра
цював для своєї дорогої України...»

Воістину, це була тяжка втрата. Та й було за чим уболівати, бо 
озброєні бандити винесли з музею 768 золотих і срібних експонатів. 
Але справа була не в коштовних металах, а в їхній історичній вартості. 
Завершаючи лист, Дмитро Іванович просить Рєпіна «прислати мені на 
втіху моєї стомленої душі маленьку копію з «Гайдамаків». Цей ескіз 
був би тою видимою ниткою, яка зв’язувала б мою душу з Вашою і на
гадувала нам ясне та веселе колишнє життя в Петрограді».

ЗО листопада 1926 р. Рєпін відкрив Д. І. Яворницькому таємницю. 
Він повідомив, що задумав писати нову картину. «Під великим секре
том признаюся Вам, що я знову взявся за Запорожжя!» Ілля Юхимо
вич мав на увазі картину «Гопак». Художник перечитував усе, що збе
рігалося в його бібліотеці про Україну, перш за все твори Яворницько
го, збірки українських пісень. Згадав, як він, приїхавши з Сєровим на 
місце Січі, купався в Чортомлику, побував на запорозькому кла
довищі.

Лист Рєпіна про його новий творчий задум утішив Яворницького. 
Дмитро Іванович написав у відповідь: «Щоб малювати таку картину, 
як запорозький гопак, треба кинути чужий холодний край, який нічого 
не дає ні для розуму, ні для нашого серця, треба пірнути у світлі води 
Дніпра, пронестися через шумливі й грізні пороги стрілою, потім 
пройтися пішки до Січі. Тільки після того можна братися за діло й пи
сати картину не чимраз холоднішою і кволою, а сильною і впевненою 
рукою».

І що ж? З відповіддю Рєпін не забарився. «Милий і дорогий Дмитре 
Івановичу! — писав він 17.ХІІ.1926 р.— Я стою перед Вами в позі того, 
що приймає благословіння. Як це добре Ви сказали! Який би я був 
щасливий прийняти це благословіння саме від Ваших рук».
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Яворницький загорівся бажанням допомогти Рєпіну створити на 
старості літ ще один шедевр із життя запорожців.

Щоб підтримати творчий вогник у душі Рєпіна, Яворницький надси
лає йому одну за одною свої книжки: «Дві подорожі в Запорозьку Січ 
монаха Яценка-Зеленського», «Поміж панами», «Словник української 
мови». Згодом послав йому фотознімок запорозького прапора, нащадків 
запорозьких лоцманів Якова Шрама, Грицька Шрама та Кузьми Ка- 
занця, столітніх дідів, які доживали свого віку в Капулівці. Також 
дав завдання художнику музею В. С. Солянику змалювати для Рєпіна 
Кодацьку фортецю, запорозькі хрести на Лоцманському кладовищі, 
пам’ятник І. А. Сірку, музейні експонати і козацьку зброю, порохівник 
цю, булаву, пернач тощо.

В одному листі Яворницький повідомляє художника, що навесні
1927 р. він виїздить у наукову експедицію по Дніпру, і запитує Рєпіна, 
фото якого саме порога вислати йому?

У відповідь радісний лист: «Яке щастя! Яку радість приніс Ваш 
лист! Ви уявити собі не можете! І начебто для моєї роботи Ви будете 
фотографувати Дніпро в місцях останнього Запорожжя! Я готовий 
танцювати від радощів... О, саме зараз поїхати б до Вас! Та, на жаль, 
у мене вже й хода тепер стала така, як у мого правнука Валентина. Все 
похитуюсь і вже далеко від свого дому не ходжу. Ах, милий Дмитре 
Івановичу, Ви краще знаєте, в яких матеріалах я маю потребу. Так, 
у звитяжці, і очерет, і плавні — усе це — яке щастя! В якому б вигляді 
не вийшов знімок — уже це матеріал: і гіллястий дуб над Дніпром, 
і все, що трапиться... О! коли-то цей лист дійде, коли ж то відповідь на 
нього? Ну, тепер уже веселіше мені чекати. Ваш Ілля Рєпін, з глибоким 
поклоном від щирого серця. Тижнів три я дуже погано себе почував, 
але все ж, спираючись то на шафи, то на стіни, все ж не кидаю Січі — 
підповзав і відповзав. Але закінчити вже не зможу! А шкода! Картина 
виходить гарна, весела — гопак. Навіть столітній дід пішов навприсяд
ки. Напідпитку танцюють... Навколо — веселий пейзаж... Ох, розхва
лився я...»

Дмитро Іванович добре розумів, як нетерпляче чекав від нього 
Рєпін цих матеріалів, які були для художника цілющим бальзамом.

Дуже зрадів Ілля Юхимович, одержавши од Яворницького кілька 
фотографій дніпровських лоцманів. Свою радість він навіть висловив 
одного разу українською мовою: «Що за чудо! — писав він 8 березня
1928 р.— Яка поставна фігура, жвавість обличчя. Грицько Шрам! 
Просто диво! От якби де-небудь і коли-небудь пощастило помістити на 
великій картині і гідно відтворити цей перл славного краю! А Петро 
Носок. Та хіба ж не видно породи? Дай Боже бути гідним цих красот. 
Спасибі, спасибі, добродію! І, нарешті, Федір Хотич. Від щастя цих 
подарунків я зовсім очманів. І ще маю прохати: якби яких-небудь па
рубків, наприклад. Сьогодні, дев’ятого, я одержав ще, але ці всі вже 
«полковники»,— ні одного хлоп’яти. А мені як би хотілося заполучити 
хлопчаків! Без усяких прикрас, які попадуться гуртом, нечесаних».

У наступному листі 7 квітня 1928 р. Рєпін знову згадує свою кар
тину: «Запорожці мої («Гопак») стоять усю зиму без руху вперед, бо 
майстерня не опалюється і шість та дев’ять градусів тепла тільки в бе
резні стало. Теплий березень був. Картина моя за своєю ідеєю є жанр. 
Портретів ніяких. А парубків треба, адже козаки здебільшого молодь. 
У веселий, теплий день козаки виїхали на берег Дніпра і, радіючи 
своєму здоров’ю й природі, яка їх оточує, веселяться. Тут і гості — це 
монахи: Яценко-Зеленський (до речі: дуже полюбив цю маленьку кни
жечку. Дякую, дякую Вам! Я і Юра (син мій) зачитуємося цим прав
дивим документом). Нікого з начальства немає на моєму полотні. 
Парубки мені дуже потрібні. Звичайно, гопака танцюють парубки».

Картину «Гопак» Рєпін збирався привезти на Україну, щоб показа
ти своїм рідним і знайомим. Він запитував Яворницького, чи знайдеться
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місце в Катеринославі, щоб виставити її, бо вона мала чималий розмір 
і була присвячена пам’яті М. П. Мусоргського.

У листі від 24.Х.1928 р. Рєпін скаржиться на свою кволість. Він ти
хенько підіймався на негнучких старечих ногах до холодної майстерні, 
вішав на шию вже надто важку для руки палітру, клав мазки. Очі не 
бачили, хвора рука відмовляла. Але він перемагав біль, тільки і жив — 
запорожцями. Він знову шкодує, що не зможе приїхати на Запорожжя... 
«Ах, уже не бути мені там: тільки в Яворницького на Запорожжі — 
ото моя хата!»

Про свої страждання на чужині він забуває лише тоді, коли слухає 
передачу по радіо, пісні, «милих земляків-українців». Такі радіопере
дачі переносили Репіна в давноминулі молоді роки. «Обдаровані 
люди, артистичні натури... У Вас там, я думаю, добрий театр україн
ський в Дніпропетровську? Ах, спасибі за радіо. Яке це чудої На 
вісімдесят п’ятому році це така втіхаї»

Дмитро Іванович знав, що Рєпін нудьгує на чужині — у Фінляндії, 
де він тоді жив, сумує за Україною, за українськими книжками. Як 
тільки побачила світ книга-альбом «Дніпрові пороги», Яворницький 
одразу ж надіслав її своєму приятелеві. Рєпін на це відповів: «Як я 
вдячний Вам за цю велику книгу «Дніпрові пороги». Який чудесний 
стиль, велична мова. Я з великою насолодою слухаю це хороше читан
ня цієї чарівної мови. Ах, чудо, чудо ця мова!»

Минуло тридцять років після останньої зустрічі Яворницького з 
Рєпіним. Ілля Юхимович дуже хотів побачити хоч би фото Яворниць
кого. Він просить про це свого друга. Фото, на якому зображено Явор
ницького з дружиною у садочку, Рєпін одержав і почепив біля свого 
ліжка. Через деякий час Яворницький отримав фото Рєпіна з напи
сом: «Пенати — 29 січня 1929 р.»

Зважаючи на тяжкий стан здоров’я, Рєпін просив Яворницького 
приїхати до нього в гості. У відповідь одержує теплого листа, в якому 
Дмитро Іванович висловив жаль, що не зможе прибути до нього, і тут 
же радив «ударити лихом об землю, згадати молоді роки й забути всі 
свої недуги».

І ось на столі Дмитра Івановича лежить останній лист Рєпіна. Його 
написано кволою, тремтячою рукою. Датовано 21 .V. 1930 р. Кривульки 
цього листа викликали в душі Яворницького тяжку тугу й тривогу:

«Дорогий, милий, ласкавий Дмитре Івановичу! Зима була холодна, 
і я ніякої своєї роботи не посунув уперед. Усю весну, хоч була пречу- 
десна погода і тепло, моє здоров’я взагалі все гіршало й гіршало. З’яви
лася кволість, ноги тепер майже розучилися ходити. З моїх робіт, які 
я планував, уже нічого не рухається вперед. Ах, який це сумний час! 
Усе ж Ви мені пробачте: ну чого це я розповідаю Вам про ці при
крості?! Пробачте, пробачтеї Душа моя сповнена кращими побажання
ми до Вас і дружини Вашої Серафими Дмитрівни. Всього Вам найкра
щого! З щирою відданістю Ваш Ілля Рєпін. Пенати. Пробачте за цей 
невдалий лист».

Усе літо 1930 року Дмитро Іванович перебував на Дніпрових поро
гах, керував археологічними дослідженнями на місцевості, яка ось-ось 
мала бути затопленою. Восени, повернувшись до Дніпропетровська, 
довідався з газети, що Ілля Юхимович помер 29.ІХ.1930 р.

Зворушлива дружба двох побратимів дала рясні плоди. До нас 
дійшли заповітні слова Рєпіна, в яких він уболіває за долю України. 
Рєпін клопочеться, щоб на доброму грунті розцвіло його мистецтво: 
«Час подумати про український стиль у мистецтві і почати розвиток 
його народних, безпосередніх імпровізацій, якими так щедро засіяний 
цей край. Цей співучий народ має особливе право на своє особливе 
мистецтво».
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ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗВІДКИ

Орест Корчинський

СТІЛЬСЬКИИ ГРАД
Понад тисячу років тому на просторах Північного Прикарпаття існувала 

країна слов'ян, відома під назвою Велика, або Біла Хорватія. Першу згадку 
про неї подає нам візантійський імператор Костянтин Багрянородний, ви
датний політичний діяч і історик X століття, «...хрещені хорвати,— пише 
він,— походять від нехрещених хорватів, які живуть по ту сторону гір Угор
ських». У початковій частині найдавнішого письмового джерела — «Повісті 
минулих літ» — літописець у числі інших східнослов’янських об’єднань нази
ває хорватів — «И живяху в мире поляне, и древляне, и северь, и радимичи, 
вятичи и хорвате». Останні ще двічі згадуються у цьому літописі. У 907 році 
хорвати разом з дружиною київського князя Олега беруть участь у військо
вій операції проти Візантії. Останній раз хорвати згадуються під 992 роком — 
«Йде Владимирь на хорвати»,— пише літописець.

Більшість істориків схиляється до думки, що хорвати деякий час були під
корені київським князем Володимиром Святославичем і приєднані до Русі. 
Більше ста років триває дискусія з цього питання. Висловлено чимало думок 
і припущень, які, на жаль, не можуть претендувати на правдивість через 
нестачу письмових джерел.

Якісно нові доповнення в цю проблему вносить археологія, яка на під
ставі речових знахідок матеріальної і духовної культури спроможна об’єк
тивно висвітлити процес соціально-політичного розвитку населення україн
ського Прикарпаття у кінці IX — на початку XI ст. В останнє десятиліття у 
басейні Верхнього Дністра археологами Інституту суспільних наук АН 
України виявлено і досліджено кілька десятків слов’янських центрів 
IX—XI ст., що належать літописним хорватам.

Серед них особливу увагу дослідників привертає слов’янський комплекс 
IX —початку XI ст. з центром у с. Стільсько Миколаївського району Львів
ської області. Він розташований на Бібрсько-Стільській височині за ЗО кіло
метрів на південь від м. Львова. Буковий праліс захистив від руйнування 
переважну частину цієї пам’ятки, зберіг значною мірою її давнє природне 
середовище. А ще багатий цей край легендами і переказами, які сягають 
сивої давнини. Більшість із них свідчать, що на горбах між селами Стільсько 
та Ілів дуже давно існувало велике місто — столиця князівства. Міцні обо
ронні укріплення міста витримували численні ворожі набіги.

Одного разу вороже військо довго стояло на протилежному березі р. Ко
лодниці і не наважувалося штурмувати місто. А під вечір ворожі полчища 
почали відступати. Побачивши цю картину, жителі зняли охорону. В цей час 
із засади піднявся ворожий підрозділ і прорвався в місто. Заграва пожежі 
над древнім містом була сигналом до повернення основних сил ворога. Тоді 
загинуло багато людей, а місто згоріло. Уціліле населення переселилося 
згодом у долину ріки Колодниці і заснувало там село, назвавши його на па
м'ять про столицю Стільськом.
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У наступні століття Стільсько більше не згадується на сторінках літо
писів. Лише на початку XIV ст. візантійські джерела сповіщають про існу
вання містечка Стільська, яке належало до маєтків галицьких митрополитів.

Розпочаті тут на початку 80-х років археологічні розкопки підтверджу
ють, що на узгір’ї між селами Стільсько та Ілів у IX — на початку XI ст. 
функціонувало велике місто. Його площа в межах укріплень сягала 250 
гектарів. Збереглися потужні земляні вали та рови завдовжки 10 кілометрів. 
На гребені валів були зведені дерев’яні стіни зрубної конструкції. Матеріали 
досліджень вказують на те, що до стін із внутрішнього боку примикали чис
ленні будівлі господарського та військового призначення. У проїздах до міста 
та над високими урвищами і стрімкими берегами височіли вежі, також спо
руджені з дерев’яних колод. У місці, що зветься «Біла дорога», в східній 
частині міста, археологи натрапили на рештки кам’яної бруківки, щільно 
викладеної з каменю-вапняку на рубежі IX—X ст.

Важливе місце в системі укріплень давнього граду посідає князівська 
фортеця. її територія охоплювала 15 гектарів і була захищена потужними 
стінами. Час не зберіг їх. Зате невмируща людська пам’ять крізь віки до
несла до нас давні назви — «Золоті ворота», «Залізна брама», «Вежа», «Кня
жа криниця» та ін. У переказах йдеться про існування під древнім градом 
підземного міста, де, як вважають археологи, можуть знаходитись усипаль
ниці феодальної знаті.

Під потужним шаром вугілля і попелу, що залишилися від згарищ міста, 
дослідники виявили рештки нижніх частин житлових та господарських буді
вель, оборонних стін та веж. У спалених житлах збереглися рештки печей- 
кам’янок, речі повсякденного вжитку, не знищені пожежею.

Особлива і найбільша група знахідок — глиняний посуд, виготовлений 
місцевими майстрами.

Археологи визначили, що довкола давнього міста існувала густа мережа 
поселень. Виявлено численні могильники, культові дохристиянські та христи
янські центри. Городище мало також водний зв’язок з основною артерією 
Прикарпаття — Дністром. На ріці Колодниці, що протікала біля міста, було 
споруджено штучний водний шлях. Він складався з кількох десятків гребель, 
які регулювали рівень води у річці. За допомогою шлюзів човни підніма
лися з Дністра вгору по Колодниці.

Велика густота поселень, культових центрів, могильників обіймає площу 
майже 200 квадратних кілометрів, що становить єдиний суспільно-політичний 
регіон. Усе це — свідчення високого економічного, демографічного та обо
ронного потенціалу, визначного рівня політичної організації суспільства.

Значну роль в історії та культурі цього регіону в IX—XI ст. відігравала 
язичницька віра. На території описаного комплексу в селах Ілів, Діброва, 
Велика Воля знаходяться руїни давніх слов’янських святилищ, на деяких 
із них проводилися археологічні дослідження. Так, у селі Ілів на городищі - 
святилищі виявлено ритуальні майданчики, вимощені піщаником. Тут були 
встановлені статуї божків, яким поклонялися місцеві жителі. Біля п’єдеста
лів, у неглибоких ямах-кладцях, знайдено численні жертвоприношення. На 
валах, викладених камінням, горіли жертовні вогні. Під святилищем знахо
дилися підземелля.

Арабські джерела IX—XI ст. повідомляють про слов’янські язичицькі хра
ми на Чорній горі. Дуже схожі з ними є пам’ятки печерного мистецтва, що 
на околицях сіл Тростянець, Велика Воля та поблизу м. Миколаєва Львів
ської області. У витесаних у піщанику комплексах, які нагадують тунелі з 
циліндричним склепінням та проходами між ними, виявлено скалки сло
в’янського посуду IX—XI ст. Характерною ознакою приналежності цих спо
руд до язичицької релігії є чітка орієнтація їх фасадів на південь, до 
сонця — бога Хорса,— одного з головних у слов’янському пантеоні. Перед 
входом до цих священних капищ знаходяться невеликі ритуальні майданчики, 
обнесені з трьох боків земляними валами. Усе це свідчить, що слов’янський 
комплекс IX — початку XI ст. з центром у с. Стільсько належить до числа 
унікальних пам’яток слов’янської історії та культури раннього середньовіччя.
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Юлія Іваиіко-Бадзюх

ДЕРЕВ’ЯНІ ЦЕРКВИ 
КИЇВЩИНИ

Історичні джерела засвідчують, що на Київщині в XVII—XIX ст. існувала 
велика кількість дерев’яних церков, серед яких найдавніші — у Дорогинцях 
(1600 рік) і в Острійках (1606 рік). Більш ранніх дерев’яних культових спо
руд у цьому регіоні, на жаль, не збереглося. Як писав Д. Щербаківський, 
«дуже старих пам’яток українського будівництва ми не маємо, бо те, що 
осталося в Києві од предтатарських часів, все належить або цілком до грець
кої праці, або носить на собі сліди її впливів».

Говорячи про дерев’яну церковну архітектуру Київщини, слід насамперед 
зауважити про політичну і економічну ситуацію, яка, безсумнівно, впливала 
на архітектуру і культуру регіону, котрий з XIV ст. знаходився під гнітом 
спочатку Литви, а згодом Польщі, шо, звісна річ, не сприяло розвиткові на
ціональної культури взагалі і будівництву православних храмів зокрема. 
Проте в XVII—XVIII ст. відбуваються значні політичні зміни в Україні, що 
обумовлює утвердження українського народу як нації з великою самобутньою 
культурою. Відбилося це й на характері культової архітектури. Збудовані в 
цей час дерев’яні церкви набувають монументального величного характеру, 
тоді як церкви більш раннього періоду мали прості архаїчні форми: квадрат
ні зруби і наметові верхи, характерні для церков часів Київської Русі, від
сутність декору на фасадах. Київщина тепер значно бідніша на культові де
рев’яні споруди, як, скажімо, Лівобережжя чи Закарпаття, де, попри більшу 
кількість церков, й архітектурні форми складніші і різноманітніші. Немає 
нині на Київщині і багатоверхих багатозрубних церков. Пропорції багатьох 
споруд менш витончені за церкви Поділля та Західної України.

Церкви на Київщині, датовані початком XVII ст., були переважно три- 
зрубні, триверхі, зразком якої є високо оцінена П. Г. Юрченком у книзі 
«Дерев’яна архітектура України» Михайлівська церква в с. Дорогинка. Збу
дована в 1600 році, вона зберігала первісний вигляд аж до XIX ст., коли по 
Волині і Київщині пройшла хвиля перебудов і розширень дерев’яних церков, 
що вельми змінило їх первісний вигляд. Ця церква після реставраційних робіт 
стала окрасою музею архітектури та побуту в Пирогово. її зовнішній вигляд 
позначається простотою, гармонійністю і вдалими пропорціями, а відсутність 
декору надає суворого величного вигляду.

Архаїчними рисами відзначається і церква з с. Острійки Білоцерківського 
району, перенесена до Переяслав-Хмельницького музею народної архітектури 
та побуту. Ця церква має триярусний середній зруб, вищий і ширший за два 
бічні, тридільну структуру, прості форми і невеликі вікна на тлі масивних 
стін.

У процесі переможного поступу національно-визвольного руху XVII ст. 
змінюється і характер культової архітектури. Найбільший її розквіт припа
дає на часи Б. Хмельницького та його наступників, коли в Україні будується 
велика кількість дерев’яних храмів. Гарну мистецько-вартісну дерев’яну церк
ву зводять безіменні майстри у Фастові, дві дерев’яні церкви — Воскресен- 
ська, яка знаходилася на території колишньої козацької фортеці, та Мико
лаївська — у с . Синяви, що на Васильківщині.

Якщо порівняти їх між собою, то побачимо, як відрізняються вони одна 
від одної за своєю архітектурою. Воскресенська церква захоплює піднесе
ністю та витонченістю, тим часом Миколаївська відображає силу, могутність.
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Тому й архітектурні форми в ній інші: при
земкуваті зруби з масивними верхами.

Серед типових дерев’яних церков Київщи
ни раннього періоду дещо відрізняється не
традиційна за своєю архітектурою Троїцька 
церква в Богуславі. На жаль, вона не збе
реглася. Відома єдина її світлина із журналу 
«Сяйво», а наведені про неї відомості взяті із 
архіву українського історика В. Антоновича; 
звідти й фотографія 1880-х років старої, вже 
зруйнованої, як повідомляється у публікації, 
Троїцької церкви.

Зображену на фотографії церкву збуду
вали в 1739 р. на місці, де була церква Трій
ці. Про неї згадує П. Алепський. Поблизу 
цієї церкви до середини XIX ст. (за Л. По- 
хилевнчем) знаходилася церква св. Параско- 
вії, ймовірно, теж дерев’яна. З Троїцькою 
церквою місцеве населення пов’язувало ле
генду про гайдамаків, які святили в ній ножі 
перед уманською різнею. Зважаючи на дату 
знімка, можна встановити і час існування 
Троїцької церкви — з 1739 р. по 1880 р.

Композиція церкви та прибудованої до 
неї дзвіниці нетипова — це один із різнови
дів клітського храму. Дзвіниця вища за 
церкву, двох’ярусна, з вікнами, що просві
чують на всі боки. Можна лише приблизно 
говорити про структуру архітектурного пла
ну цієї церкви. Фотографія не дозволяє зро
бити висновок про те, чи був у нижніх яру
сах окремий вхід до дзвіниці. Архітектура 
самої церкви досить проста і становить квад
рат у плані, перекрита двосхилим дахом. 
Двох’ярусна дзвіниця — теж на квадратному 
зрубі, перекрита чотирисхилим дахом з ма
ленькою маківкою.

Особливого розквіту набула дерев’яна 
культова архітектура у XVIII ст., коли скла
лися основні типи українських дерев’яних 
храмів. Народні майстри вдаються до різ
них тонкощів і секретів, які удосконалюють 
архітектуру культової споруди. Один із та
ких прийомів — ледь помітний нахил зрубів 
до центра. Це створювало ілюзію збільшення 

у 2—2,5 раза висоти храму в інтер’єрі. Цей 
прийом застосовували в багатьох тридільних 
церквах Київщини: в Таращі, селах Велика 
Березянка та Лісовичі на Таращанщині. Ці 
церкви посідали осібне місце серед дере* 
в’яних культових споруд Київщини. Особли
во величний вигляд мала церква с. Велика 
Березянка, де інтер’єр має справжню про
сторовість як у широті, так і висоті, бо всі 
бані повністю відкриті в інтер’єрі і наче 
підносять людину до неба.

На жаль, ці три церкви не збереглися до 
наших часів, отже, ми можемо простежити 
їхні інтер’єри лише за нечисленними відо

Ттоіцька цепом в Богуславі /іде/
' - - ' і

Троїцька церква у Богуславі 
(1739)

Миколаївська церква села 
Синяви (1665)

Церква в селі Лісовичі (XVIII 
ст.)
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Златоустівська церква 
с. Півні (XIX ст.)

Церква Різдва Богородиці 
с. Ходорів (1768)

Преображенська церква 
с. Сухоліси (XIX ст.)

Успенська церква с. Оль- 
ховець (XVIII ст.?)

мостями. З точки зору ярусності композиції 
найбільшого вираження вона одержала в 
церкві з с. Велика Березянка. За своїми 
пропорціями та побудовою цей храм нага- 
дує церкву Покрови з Ромен (1764), збудо
вану у пропорціях «золотого розтину». Мож
ливо, що в ній були використані ті ж самі 
пропорції, які надало їй гарантійності і есте
тичної витонченості. Цей храм тим більше 
цікавий, що збудованим він саме на Київ
щині, де, на відміну від Поділля або Захід
ної України, багатоярусних храмів було мало, 
а якщо вони й трапляються, то в тій частині 
Київщини, яка тяжіє до Поділля (як церкви 
в Таращі, Росошках чи Дашеві).

Та повернімося до Покровської церкви у 
Фастові (1779 р.). Вона належить до тих 
небагатьох церков, які практично не зазна
ли перебудов і залишилися до нашого часу 
у своєму первісному вигляді (крім опасання, 
яке було прибудоване значно пізніше). Це 
тризрубна триверха будова, що за компози
цією вважається одним із шедеврів україн
ської дерев’яної архітектури.

До поширеного типу тридільних тривер
хих церков (хоча більш ускладненого, ніж 
архаїчний тип) належить і церква Воскре
сіння Христове в с. Корнин, датована 
XVIII ст. її  центральний зруб досить вели
кий, восьмигранний, триярусний. Такий тип 
наметового покриття, який використано в 
цьому храмі, має назву «низький намет». Як 
і церква у Фастові, вона не зазнала знач
них перебудов і дозволяє мати повне уявлен
ня про типову триверху тридільну церкву

XVIII ст.
Серед трибанних церков, які мали в

XIX ст. хрестовий план, слід згадати Геор
гіївську церкву із м. Тараща (1740). Бані 
складаються з кількох 8-гранників, поставле
них один над одним. Оскільки прибудовані 
зруби невисокі й не поліпшили композицію, 
церкву слід віднести до тридільних тривер
хих храмів.

Більш щасливою, порівняно з попередні
ми, виявилася доля Воскресенської церкви 
(1778) із с. Товстий Ліс Чорнобильського 
р-ну. Вона не зазнала невдалих перебудов, 
але не уникла іншого лиха: потрапила в 
10-кілометрову зону ЧАЕС («Голос Украї
ни», 13 травня 1992 р.). Знаходиться церква 
в центрі села, тризрубна, із трьома банями, 
із заходу до неї в 1897 р. прибудовано дзві
ницю. Центральна баня світова, дві інші глу
хі, без вікон. Фотографія, вміщена в жур
налі «Пам’ятки України», зроблена в дуже 
вдалому ракурсі, з боку апсиди, тому дзвіни
ця, яка випадає із загальної композиції, не 
заважає сприймати архітектуру самої церкви.
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Воскресенська церква приземкувата, і це надає їй деякої архаїчності. Цей 
тип церкви, якнй тяжіє до храмів Полісся, найдовше зберігав архаїчні форми. 
Масивні четверики зрубів, гранчаста апсида, нерозвиненість ярусності в побу
дові бань, наметові, тобто найбільш древні типи перекриття зрубів, нерозчле- 
неність стін — ці ознаки архаїчної архітектури можна помітити і в Воскресен- 
ській церкві.

Слід зазначити, що більшість існуючих дерев’яних храмів перебудовува
лися, як, наприклад, тридільні триверхі церкви в Креничах і Підгірцях, в 
яких зовсім змінена композиція. Нині в них не простежується одна з най
важливіших особливостей українського храму, що відрізняє його від дере
в'яної архітектури інших народів,— інтер’єр, тобто внутрішня побудова 
храму.

Неабияку роль відігравав і національний менталітет, що теж впливало на 
архітектуру. Лагідна земля України дарувала своїм дітям такі якості, як 
гостинність, привітність, відкритість. І це дуже добре простежується у народ
ній, по суті, церковній українській архітектурі. Храми Київщини гостинні, 
світлі, не затислі в інтер’єрі, наповнюють душу не почуттям страху і Божої 
кари, а любові, світлого почуття піднесеності.

Проте не слід вважати, що цей вражаючий ефект високої духовності укра
їнського храму на людину випадковий. Народні майстри віртуозно володіли 
пропорціями і добре знали про вплив архітектурних форм, світла, темряви, 
простору, висоти на підсвідомість людини. І користувалися цим. У інтер’єрі 
українського дерев’яного храму немає нічого зайвого і водночас такого, чого 
б тут не вистачало. Кожна конструктивна деталь відіграє в інтер’єрі певну 
роль, значення, має сакральний і мистецький зміст. Скажімо, українські май
стри ніколи не зашивали стелею конструкції верхів. Тяга до неба — непов
торна риса українського мистецтва. Це стосується і церковної архітектури, 
й ікони.

Характерною рисою українських дерев’яних церков є ступінчатість їх ін
тер’єрів — від найбільшого об'єму вгорі відбувається зменшення об’ємів за 
принципом: більший — менший — ще менший... Результатом такої композицій
ної побудови є вражаюча перспективність простору.

У деяких дерев’яних церквах України верхів уже не один і не три, а 
п’ять (церкви в с. Велика Березянка, м. Дашеві, с. Лісовичі та Таращі) чи 
навіть дев’ять. Можна уявити, яке враження складалося в людини, коли вона 
заходила до храму і опинялась у п'яти чи дев’яти стовпах світла, якії пере
ходили один у другий через різьблені вікна в куполах. Такі обов’язкові кон
структивні елементи, як заломи, скоби, що забезпечували надійність і міць 
зрубів, своєрідні «затяжки» в арочних вирізах, котрі сприяли розподілу архі
тектурних площин, як це видно на прикладі інтер’єрів верхів храму з Берез
ня (1761), також вирішувалися дуже витончено і архітектурно.

В українських церквах не можна знайти навіть двох дерев’яних скоб, по
дібних одна до одної; в кожну з них вкладена фантазія і майстерність, по
чуття будівничого. Слід відмітити надзвичайно вдале поєднання функціональ
ності, конструктивності та естетики інтер’єрів. Як наголошує у своїй праці 
проф. В. В. Чепелнк: «Функціональне вирішення храму, як громадського при
міщення культового призначення, потребувало розвитку у висоту, для того, 
щоб:

1) наочно виявити велич ідеологічної настанови християнської релігії — 
можливість для кожного віруючого спілкуватися з Богом, сущим у високості 
небесній;

2) забезпечити кожному учаснику церковної відправи необхідну кількість 
повітря;

3) надати гарного звучання хору чи солісту, коли витворювався «співа
ючий простір» з його небесним злетом сопрано і тенорів чи громів басів, від 
звучання яких іноді свічі гасли».

В. В. Чепелнк підкреслює і невипадковість використаних пірамідальних 
та трикутних форм: «Побіжно зазначимо, що народні майстри, ймовірно, 
знали про таємничі властивості пірамід, в середині яких простір діставав
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концентровану і позитивну для всього живого енергію». Біоенергетичний 
вплив" дерев’яної культової архітектури, як і всієї культової архітектури вза
галі, недарма в деяких джерелах ще називають «зв язком із космосом», дже
релом біоенергії. Як на мою думку, це не просто слова, не підтверджені 
доказами, ці докази найкраще простежуються в інтер’єрі. Бо:

1) місце для церкви вибиралося не лише за умовами орієнтації, відкри
тості композиції або з естетичних міркувань. Вивчалося воно також і в енер
гетичному плані. Існують відомості, Що місце будівництва церкви вибиралося 
«святою людиною» (кажучи сучасною мовою, екстрасенсом);

І) пірамідальні композиції використовувалися людством із давніх-давен, 
ще у Древньому Єгипті. В Японії вже за наших часів провели експеримент: 
продукти, вміщені в центр скляної піраміди, не псувались, а леза загострю
валися самі по собі. Отже, вплив цієї геометричної фігури через випромінен- 
ня існує;

3) із давніх-давен людина йшла до храму заспокоїти душу. Інтер’єр 
дійсно діє позитивно і заспокійливо, людина почуває себе в церкві комфортно 
не тільки духовно, а й фізично.

* * *

Стисла фактографія дерев’яної культової архітектури дає уявлення про 
найважливіші її пам’ятки на Київщині з XVII до початку XX ст. Якщо виді
лити найпоширеніші зразки культових споруд, то це: тридільні триверхі церк
ви (один із найдавніших типів), архаїчні дводільні (хатній тип), хрестові 
п’ятиВерхі, хрестові одноверхі.

Як тип хрещатої церкви, що утворився із тризрубної, триверхої церкви, 
слід назвати тип хрестової триверхої церкви.

Вивчення документів засвідчує, що на початку XX ст. збереглося дуже 
мало церков, які не зазнали значних перебудов протягом другої половини 
XIX ст. і мали первісний архітектурно-композиційний вигляд і свою стилеву 
чистоту. Серед таких церков слід назвати: тридільні триверхі — церкви в 
селах Дорогинка, Острійки, Синяви, Кожанка, Соловіївці, Росошко та в 
містах і селищах Фастів, Конела, Тараща, Трипілля; п’ятидільні (хрещаті) 
одноверхі —в селі Сухоліси; п’ятидільні п’ятиверхі — в селах Ходорів, Синява, 
Лісовичі, Велика Березянка та в селищі Дашів (тепер Вінниччина).

Спрощення в архітектурі, яке помічається вже у другій половині XVIII ст., 
а також численні перебудови помітні в церквах сіл Підгірці (1742), Креничі 
(1761), Дубовка (1748). Третя із згаданих церков — це дуже спрощений за 
своєю архітектурою тип хрестового одноверхого храму, який з’являється в 
Україні, починаючи з другої половини XVIII ст. До цього типу належать 
церкви в селах Дубовка, Шкаровка (1750) та перебудований храм у Сухо- 
лісах (XVIII ст.). У другій половині XIX ст.'перебудові піддаються тризрубні 
триверхі храми в селах Бушево, Товстий Ліс, Чайки, Житні Гори, Антонівка, 
Підгірці, Креничі, в містах Трипілля, Тараща та ін. Тоді ж з’являється тип 
п’ятйзрубного триверхого храму із прибудованою дзвіницею, не характер
ного для української архітектури.

Внаслідок цих перебудов і спроб російської імперії знищитн українські 
національні традиції, церкви Київщини (та невелика кількість, яка ще не 
була розібрана) втратили і свою первісну композицію, і свій первісний ви
гляд: Деякі у процесі переробок були так спотворені, що не залишалося 
нічого іншого, як взагалі їх розібрати, а на їхньому місці звести типовий 
кам’яний чи дерев’яний храм синодального зразка.

Відродження національних традицій і духовності немислиме без вивчення 
національної культури, зокрема й архітектурних пам’яток XVII—XVIII сто
літь, бо маємо в них невичерпне джерело народної краси, втілення гордого 
духу козаччини, природне почуття гармонії.
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Володимир Гончар

ТРАПЕЗНА ПАЛАТА 
XII ст. ПЕЧЕРСЬКОГО МОНАСТИРЯ 

І ЇЇ ФУНДАТОР
Археологічні розкопки на території стародавнього Києва і його 

околиць останнього часу виявили чимало архітектурних пам’яток Русі- 
України доби раннього та пізнього середньовіччя. Серед них слід окремо 
виділити трапезну палату, яка була побудована в Печерському мо
настирі на початку XII ст. майже водночас із Троїцькою надбрамною 
церквою.

У давніх писемних джерелах не раз згадується трапезна: «В літо 
6616 (1108). ... И кончаша тряпезницю Печерськаго манастнря при 
Феоктисті игумені, юже ю и заложи повеліньем'ь Глібовьім, иже ю и 
стяжа» К Ця подія знаходить своє підтвердження на сторінках Іпатіїв- 
ського і Гусгинського літописних списків. У 1110 р. трапезна знову 
згадується автором «Повести временньїх лет», який наводить досить 
цікавий факт, пов’язаний із природним явищем у Печерському мона
стирі. «В літо 6618 (1110). Том же літі бнсть знаменье в Печерьскім мона
стирі вь 11 день февраля місяца: явися столп?» о тец ь  от земля до 
небеси, а молнья освітиша всю землю, и в небеси погремі в час 1 нощи; 
и весь мирь виді. Сей же столп?» первіе ста на трапезници каменій, 
яко не видіти бьість креста, и постояв?» мало, сьступи на церковь и ста 
над гробом?» Феодосьевьім, и потом ступи на верх?» акьі ко встоку 
лицем?», и потом невидим бьість»2.

Остання згадка про печерську трапезну палату пов’язана з подіями 
1230 р.— землетрусом у Києві, «...и в?» Кіеві граді велми болма того 
бмсть потрясенье а в?» манастьіри Печерьскомь церкви святия Бого
родиця каменая на 4 части расступися... ту и трапезницею потрясе 
каменою, снесену бившю корму и питью, все то потре каменье дробное, 
сверху падая, и столи и скамьи, но обаче вся трапезннца не падеся, 
ни верх і. ея»3. Можливо, літопис перебільшив руйнівну силу, земле
трусу. Ймовірно, тріщини з’явилися на Успенському соборі і трапезній, 
але вони були не настільки великими, як про це згадує літопис. Це 
підтверджує Лаврентієвський літопис, який розповідає, що 1231 р. в 
Софії відбулося посвячення Кирила єпископом (Ростовським), на честь 
якого був даний обід у Печерському монастирі «... и еша и пнїпа того 
дни в?» манастири святия Богородиця Печерськія много множство 
людій преизлиха зіло, ихже не бі мощи исчести»4.

Після цього трапезна Печерського монастиря в літописах не зга
дується жодного разу. Яка її подальша доля, нам невідомо. Вірогідно, 
вона була зруйнована 1240 р., коли Печерський монастир зазнав руй
нації і пограбувань під час монголо-татарського нашестя на південно- 
руські землі. Ось як про це згадує «Киевский синопсис»: «...весь мона- 
стирь со всеми украшеніями и каменними стенами до основанія иско- 
ренйша и разметаша»6. Незважаючи на категоричність цієї звістки, 
а також подібних в інших джерелах, Печерський Монастир продовжу
вав жити. Це підтверджується не тільки окремими літописними даними, 
а й результатами археологічних досліджень6.
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Уже в другій половині XIII ст. Печерський монастир починає від
будовуватися. Передусім де стосується Успенського собору та Троїцької 
надбрамної церкви. На жаль, трапезна палата XII ст. так і лишилася 
в руїнах, які упродовж семи століть вкрилися метровою товщею землі.

1984 р. архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології 
НАН України під час проведення археологічних робіт на території 
соборної площі Києво-Печерського заповідника на південний захід від 
Успенського собору виявила підмурки кнєворуського часу із залишками 
кладки стін7. Матеріали досліджень показали, що дану будівлю можна 
ототожнювати з монастирською трапезною палатою початку XII ст.

Окрім залишків трапезної XII ст., при розкопках знайшли значну 
кількість гончарного посуду XII—XIII ст., а саме: кухонну, столову, 
тарну і будівельну кераміку як київського ремісничого виробництва, 
так і привезену — візантійську. Особливо цікавим археологічним ма
теріалом, який стосувався будівництва трапезної, була будівельна 
кераміка: високі з вузькою шийкою горщики — «голосники». На деяких 
із них були заформовані опуклі княжі тавра, що мали вигляд тризуба 
з перехрестям на центральній щоглі. Знаки ідентичні і вважаються 
родовим гербом мінського князя Гліба Всеславича, що підтверджується 
знахідкою його особистої печатки в Мінську під час археологічних 
досліджень культурних шарів XII ст.8. Ставити княжий знак могли 
гончарі-холопи того князя, позначкою якого вони користувалися за
мість своєї особистої тамги9. Все це дозволяє припустити, що участь 
у будівництві трапезної на території Печерського монастиря могла 
брати група майстрів-гончарів із двору мінського князя.

Окрім цього, в Іпатіївському літописі згадується, що Гліб Всеславич 
виділив Печерському монастирю грошову суму в розмірі 600 гривень 
срібла і 50 гривень золота (гривна — грошовий знак, розповсюджений 
на Русі у XII — XIII ст. Існували два типи гривен: перший — півден
ний (Київський) у формі шестикутного ромба вагою 163,73 г, другий — 
північний (Новгородський), формою нагадував човен, іноді з жолобком 
посередині, вага 204,66 г. За основу для визначення загальної ваги 
гривень ми беремо київську грошову систему, тобто загальна вага 
цієї суми дорівнювала: срібла — 98,2 кг, золота — 8,2 кг).

То хто ж такий Гліб Всеславич? Згадаємо трохи історію. 980 р. 
в Києві після боротьби з Ярополком починає княжити Володимир І 
Святославович, який на шляху до Києва захоплює місто Полоцьк і при 
цьому вбиває полоцького князя Рогволода і одружується на його 
дочці Рогнеді. З нею він прижив чотирьох синів: Ізяслава, Мстислава, 
Ярослава І (Мудрого), Всеволода і доньку Предславу.

При розподілі землі на уділи Володимир І віддав полоцькі землі 
старшому синові Ізяславу, котрий став засновником нового роду 
полоцьких князів, які прославилися своєю ворожістю до роду Яросла- 
вичів, що почалася ще за часів правління Ярослава Мудрого.

Після боротьби зі Святополком І за Київський стіл Ярослав Воло
димирович зіткнувся зі своїм племінником — полоцьким князем Брячи- 
славом, сином Ізяслава Володимировича. Після пограбування Новго
рода Брячислав у битві поблизу річки Судомирі зазнав поразки від 
Ярослава Мудрого і втік до Полоцька. За домовленістю з Ярославом І, 
Брячислав одержує два міста — Вітебськ і Усвят — і більше не кон
фліктує з Великим київським князем Ярославом І, а стає його союз
ником. «И оттоле Брячислав вьеваше с великим князем Ярославом 
вся дни живота своєго; бе бо Ярославу братаничь»,0. Після смерті 
Брячислава Ізяславича 1044 р. полоцьким князем стає його син Все- 
слав, який півстоліття очолював полоцьку дружину і за свою мужність 
та винахідливість «бьіл прозван чародеем». Якщо до цього Полоцька 
земля входила до складу Київського князівства, то Всеслав зробив 
перші спроби відокремитися. Тоді на столі в Києві після смерті Яро
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слава Мудрого (1054 р.) сів його старший син Ізяслав, хоча державою 
активно правили і його два брати — Святослав і Всеволод. Це був час 
так званого тріумвірату. Політика київських князів була спрямована 
на посилення залежності Полоцька від Києва, противником чого і 
був Всеслав Брячиславич. Він уступає у конфронтацію з Ярослави- 
чами. Але вже при першому зіткненні з військом Ярославичів 10 берез
ня 1067 р. на Немизі зазнає поразки. 10 липня під час переговорів на 
р. Орші поблизу Смоленська Всеслав був підступно захоплений і 
посаджений у Києві в поруб. «Изяславі» же приведь Всеслава Києву, 
всади и в порубі» сі» двіма синами», як свідчить «Повесть временньїх 
лет» п. Разом з ним до поруба було кинуто і двох його синів.

1068 р. Ярославичі у кривавій битві з половцями поблизу р. Альти 
зазнали жорстокої поразки. Половці, що захопили переяславську 
землю, загрожували Києву. Ці події викликали негативну реакцію 
киян, які зібралися на Подолі і вирішили продовжити боротьбу з 
половцями. «И людье Кьіевнски прибігоша Кневу, и створивше віче на 
торговищи, н ріша пославшеся ко князю: «се половци росулися по 
земле: да вдай княже, оружья и кони, и еще бьемся с ними» ,2. Ізя- 
слав І відмовився задовольнити ці вимоги, що призвело до повстання, 
яке почалося на Подолі і перекинулося у верхнє місто. Як вважають 
деякі дослідники, керувала повстанням антиізяславова група, що 
складалася, в основному, з половчан. У результаті цього повстання 
Всеслава визволили з поруба і запросили на Київський стіл, а Ізяслав 
і Всеволод Ярославичі змушені були полишити Київ. Сім з половиною 
місяців Всеслав Брячиславич княжив у Києві, але ніяк себе не проявив. 
Коли ж Ізяслав разом з польським королем Болеславом виступив 
проти нього, щоб повернути собі владу, Всеслав кинув напризволяще 
своє військо і втік до Полоцька. Кияни, дізнавшись про це, вирішили 
в бій не вступати. А що ж Всеслав? Він повернувся до себе в Полоцьк 
і останні тридцять років свого життя провів у активній боротьбі з 
родом Ярославичів.

У 1071 р. Всеслав був розгромлений під Голотичеськом Ярополком, 
сином Великого київського князя Ізяслава Ярославича. Та й після 
цієї поразки Всеслав Брячиславич не вгамовується, а шукає собі 
союзника і знаходить його в особі колишнього ворога Ярополка Ізясла- 
вича, який хоч і одержав від Великого київського князя Всеволода 
Ярославича міста Володимир-Волинський і Туров, але вважав себе 
обділеним. Всеслав одружує свого сина Гліба на його дочці Анастасії 
(так її називає «Київський Синопсис»).

1101 р. полоцький князь Всеслав Брячиславич помирає. На полі
тичну арену виходить його син — мінський князь Гліб Всеславич, 
активний продовжувач справи батька. Об’єднуючи навколо Мінська 
ряд міст Полоцької землі, Гліб переслідував далекі цілі. По-перше — 
розширення території свого князівства, а по-друге — можливість побо
ротися і за Великокняжий стіл у Києві. Політична ситуація, яка скла
лася у Києві на початку XII ст., деякою мірою сприяла цілям і заду
мам мінського князя. Населення Києва, феодальна верхівка і певні 
впливові кола вищого духовенства Печерського монастиря були неза- 
доволені внутрішньою політикою Великого київського князя Свято- 
полка Ізяславича. Цей факт зафіксував Печерський патерик: «Много 
насиліа людем'ь снтвори Святополкь, домьі бо силних до основаніа 
без виньї искоренивь и имініа многьім огнем!». Сего ради попусти 
Господь поганим силу иміти наді» ними, и бьіша брани многм от 
Половець, к сим же и усобица бисть в та Бремена, глад кріпокт», н 
скудость веліка при всем в Рускои земли» ,4. Смерть київського князя 
Святополка II і запрошення на стіл до Києва Володимира Всеволо
довича (Мономаха) розладнало всі плани Гліба Всеславича. Авторитет 
і могутність Мономаха були настільки великими, що за короткий час 
його визнали всі князі. Тільки мінський князь Гліб вступає на шлях
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конфронтації і 1116 р. здійснює похід на південь у землю дреговичів, 
яка була частиною Київського князівства* що призвело до зіткнення 
з Володимиром Мономахом. Ці події описані в Іпатіївському літописі 
«В лето 6624 (1116). Приходи Володимерь на Гліба: Гліб бо бяше 
воевалт» Дреговичи і Случескт» пожегь, и не каяшеться о сем,т», ни 
покоряшеться, но болі противу Володимеру глаголаше, укоряя и Воло
димерт» же, надіяся на Бога и на правду, пойде кь Смоленьску, ст» 
смн-ьми своими и ст» Давьідомт> Святославичемт» и Олговичи; и взя 
Вячеславі» Рт»шю и Копнсу, а Давиді» сі» Ярополкомт» узя Дрью- 
тескт» на щиті», а Володимерт» сам;т> пойде кт> Меньску, и затворися 
Глібт> вь граді. Володимерт» же нача ставити истьбу у товара своего, 
противу граду; Глібови же узрившю, ужасеся сердцемт», и нача ся 
молити Глібь Володимеру, шля отгь себе посли; Володимерт» же 
сьжалиси тімт», оже проливашеться крові» вь дни постьння великого 
поста, и вдасть ему мирт»; Гліб же, вншедт» изт» города ст» дітми і ст» 
дружиною, поклонися Володимеру, и молвиша річи о мирі, і обіщася 
Гліб по всему послушати Володимера. Володимерт» же, смиривь Гліба 
и наказавь его о всемт», вдасть ему Менескь, а сам вт»зратися Кіеву».

Однак Гліб Всеславич не дотримав своєї обіцянки, даної Володи
миру Мономаху. За це Володимир II повністю підпорядковує собі 
невгамовного мінського князя і разом із сім’єю переводить його до 
Києва. «В лето 6627 (1119), Володимерт» взя Менескт» у Глеба у Все- 
славича, самого приведе Києву. Томі» же лете преставися Глебт» в 
Києве Всеславичт», сентября в 13» ,5.

Поховали Гліба на території Печерського монастиря в Успенському 
соборі поряд зі святим Феодосієм, де згодом була похована і його 
дружина Анастасія. Цей факт ще раз свідчить про тісні зв’язки 
Гліба з київськими церковними колами і, зокрема, Печерського мона
стиря. Його ім’я, як і батька, поряд з іменами Великих київських 
князів записане у книгу «о поминовении и здравии» в монастирі святого 
Савви ігуменом Данилом під час його перебування в Ієрусалимі16.
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Юрій Мицик

ДОКУМЕНТ ДО ІСТОРІЇ 
ВИГУРОВЩИНИ

Цей документ стосується ранньої історії одного з районів лівобережної 
частини Києва — Вигурівщнни, та й не лише його.

Ще наприкінці XIX ст. історики встановили, що засновником Вигурівщнни 
був козак Вигура. Завдяки дуже вдалому розташуванню, це село швидко 
почало перетворюватися у маленьке містечко. Десь напередодні Визвольної 
війни українського народу середини XVII ст. Вигура помер і, як засвідчує 
нижченаведений документ, був похований у київському Золотоверхому Ми
хайлівському монастирі. Свою маєтність Вигурівщину він заповів тому ж 
монастиреві. Приблизно 1654 р. Б. Хмельницький ствердив волю покійного 
(гетьманський універсал, на жаль, не зберігся), але вже тоді навколо Ви- 
гурівщини склалася конфліктна ситуація. Місцеві селяни й міщани відмов
лялися виконувати «послушенство» (феодальні повинності) на користь мо
настиря, на землі Вигурівщнни почали зазіхати аж три позивачі: ченці з 
сусідньої Троєщини, священик київської Воскресенської церкви Кирило Муха 
разом зі своїми парафіянами, а також якийсь Биримович, очевидно, заслу
жений козак. 31 травня 1654 р. (за новим стилем) Б. Хмельницький видав у 
Чигирині наказ київському полковникові Павлові Яненку (Яновичу), щоб 
той виконав гетьманську волю щодо передачі Вигурівщнни Золотоверхому 
монастиреві в особі його ігумена Феодосія Василевича. (Документи Богдана 
Хмельницького. 1648—1657 рр.— Київ: Вид-во АН УРСР, 1961.— № 248.) 
Останній був також слуцьким архімандритом і відомим вченим — ректором 
Києво-Могилянської колегії. На другий день гетьман видав універсал про 
послушенство й підданство міщан Вигурівщини (козаків це не стосувалося) 
Золотоверхому монастиреві. Але на цьому справа не скінчилася. Вигурівці 
відмовлялися коритися і Ф. Василевичу, а потім і його наступнику — Феодо
сію Софоновичу, який був ігуменом у 1655—1677 рр. В останні місяці свого 
життя гетьман мусив знову повернутися до вигурівських проблем. З його 
волі, а також волі київського полковника Павла Яненка, який був двоюрід
ним племінником Б. Хмельницького, на місце вирушила судова комісія у 
складі:, київський наказний полковник Василь Дворецький, київський полко
вий суддя Пилип Скороход та представник київського отамана Петра Бут- 
рима писар Матвій Зубикович. У Вигурівщині відбувся суд, на якому ченці 
Золотоверхого монастиря хоча і не змогли пред’явити необхідні документи 
(їх вивезла з собою польська адміністрація, що втікала з Києва у 1648 р.), 
проте оперлася на свідчення старожилів Вигурівщини. Та й сам Дворецький, 
котрий, як виявляється, з молодих літ (він народився 1609 р.) жив у Києві, 
був добре обізнаний з цією справою, що, власне, і схилило суд до винесення 
обгрунтованого рішення. Конфлікт було розв’язано...

Документ цікавий насамперед тим, що він чітко визначає межі тодішньої 
Вигурівщини, відновлює забуті топоніми та гідроніми, засвідчує значення 
цього населеного пункту, наприклад, наявність особливого шляху: Вигурів- 
щина -г Бровари. Тут же стверджується історичність Вигури, якого добре знали 
місцеві старожили; надання йому цієї маєтності королями Речі Посполитої, 
вірогідно, Сигізмундом III (1587—1632) та Владиславом IV (1632—1648 рр.). 
Сам Вигура виступає не лише як засновник і володар маєтності, але й 
«осадчий» Вигурівщини. Унікальними є свідчення старожилів про споруди 
двохсотрічної давності — загородню резиденцію останнього київського уділь
ного..князя Семена Олельковича («замочок и двор»), який правив у 1455—
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1470 рр. Рідкісний сам по собі, бо документів такого типу часів Хмель
ниччини збереглося усього зо два десятки, наказ висвітлює деякі моменти 
біографій Б. Хмельницького та ного сподвижників. Видання документа 
здійснено за спрощеними правилами транслітерації україномовних текстів 
XVI—XVIII ст.

1657, липня 12 (2).— с. Вигурівщина.— Наказ київського наказного пол
ковника Василя Дворецького, яким стверджувалася передача села Вигурів- 
щинн ного власником Вигурою (згідно з заповітом) Київському Золотовер
хому Михайлівському монастирю.

<гВасилій Дворецкій,
полковник Войска его царского пресвітлого величества 

Запорозскій наказньїй киевскій.
Вьдомо чиним тим писанєм нашим всим вобец и кождому зособна, кому б 

о том відат тепер и в потомние часи належало, а меновнтс старшині и черни 
козаком Войска его царского пресвітлого величества Запорозского и кождой 
конднціі на урядах в Києве людом и посполитим мешканцам по селах и 
хуторах около Києва мешкаючим, до відомостн доносим, нж з виразной воли 
и росказаня его милости пана Богдана Хмелницкого, гетмана Войска его 
царского пресвітлого величества Запорозского, и з росказаня пана Павла 
Яновіша Хмелницкого, полковника своего кіевского, вьіежджалисмо до села 
Внкгуровщини, монастиру святому Михайлу Золотоверхому на вьіживенє 
взглядом великого знищеня поменсного монастиря даной н для того, же тот 
Викгура, которій Викгуровщину осаждал и держал, по смерти своей поло- 
жен ест в том же монастиру Михайловском из тьіх причин тое селцс Вікгу- 
ровшнну его милость пан Богдан Хмелницкий, гетман Войска Запорозского, 
на поменений монастир надал, а же отца игумена н всю братію монастира 
Михайловского почали били о кгрунт Викгуровский турбоват з єдной сторо
ни отцеве троецкіе, з другой — отец Кирило Муха, священник воскресенский 
киевский з своїми парохіянами и ктиторами о отчину воскресенскую, о чом 
и до его милости пана гетмана удавалися; з третего боку — Биримович, слу- 
жалнй человік, маючий собі частку купленого кгрунту; и той помененьїй 
кгрунт Викгуровскій на части хотячи розервати. А кди тамже перед нами, 
от превелебного отца Феодосія Софоновича, ігумена монастира Михайлов
ского отец намістник Сергій з братією своєю зосланий бил, отцеве троецкіе 
и священник воскресенскій с парохіанами и Биримович, яко сторони пово- 
довіє станули, указовали розние листи, отец намістник з братією своєю, не 
могучи прав страчоних того села показати, же ляхи права в Полщу з собою 
позавозили, едно наданьїе его милости пана гетмана указуючи, мужей ста- 
ринпьіх и добре того кгрунту свідомих, болшсй десяти на свідецтво ставили, 
которіе от нас питани били под сумненем признали, иж з давньїх віков тое 
селце никгди никому иншому не належало, тилко небожчикові Викгурі, на 
которое, мовят, ми свідоми, же он и права от королей полских мід и нам 
указовал и граница з віку того селца такою ест:

Почавши от ріки Радонки на конец поповой сіножати подле Троеччиньї 
до озерца, що над чорторіею, от озерца долиною ку старому кладовищу 
вправо — кгрунт Викгуровский, а вліво — троецкій, идучи ку чогобищу прежд- 
нему подле борку, где замочок и двор бил князя Семена Олелковича, а от 
чогобища, также подле борку, на поле прудец, прудцем до трох курганов, от 
курганов на конец кривой ниви мимо селище до річки Угнору, Угнором вго
ру идучи, вправо кгрунт Викгуровскій Березовичи, а вліво троецкій до болота 
Курнчова, через Куричово, подле кривого дуба на перевис до сторожових гор, 
где сосни значени крестами, от Сторожевих гор долиною через озеро Ков- 
пнт до болота Облуквьі и до Чорной Водьі, от Чорной Води долиною до 
шляху Басанского, тим шляхом Басанским идучи ку Кіеву вправо кгрунт 
Викгуровскій, а вліво — николскій, аж до шляху, йдучого з Бровар до Викгу- 
ровщнньї. Тим шляхом повернувши, вправо — кгрунт Викгуровскій, а вліво — 
воскресенскій, мимо криници аж до Пісчаний гор, Пісчаними горами до 
болота Корчовки, Корчовкою до рубежа ровчака, текучого з озера Мокриц-
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кого* там рубежом в Гішлушу, річку; Гнилушою мимо Внкгуровщини опяг до 
річквг Радонки.

Где мм пнлно то вислухавши, и сами, яко з молодих літ у Києве живучи 
и почасти свідомії, ани на троецком кгрунту, ани на воскресенском, ани на 
Биримончовом тое селцо Внкгуровка, але на королевском, от королен Вик* 
туре надана ест н осажена, теди монастиревн святому Мнхайловскому Зла
товерхому кнсвскому вічне присудилисмо, аби ведлуг наданю его мнлостн 
пана гетмана, яко перед тим н в далшшї час тое селцо Викгуровщину отец 
ігумси михайловскнй з братією своєю спокойне держал и пожитки вшелякие 
ужнвал, ижеби отцене троецкие, ани парохіане воскресенскіе, ани Биримо- 
внч того села н его кгрунту болшей турбаціі отцу ігумену св. мнхайловскому 
не чинили и его братні, а селяне викгуровскіе, аби отцу ігуменовн свято- 
михайловскому и от его висланим вшелякое послушенство отдавалн н повнн- 
ност свою полиили, козаки аби ннякой перешкоди не чинили и ведлуг уні
версалу его мнлостн пана гетмана заховалися на що для болшой віри и 
твердости в той справе висланим будучи до того писаня нашого руками на
шими подписавшися, псчати притиснувши отцу ігуменовн монастира свято- 
мнхайловского Златоверхого кіевского и братні его даємо.

Діялося в сілці Викгуровщині іюля 2 дня 1657 року. Филипп Стефанович 
Скороход, писар полку кіевского висланий Звишленований, рукою власного.

От Петра Бутрима, атамана городового кіевского в той же справе висла
ний, яко пнсат неуміючого, писар его подпнсуюся Матвий Зубикович, рукою 
(власаною)».

(ЦНБ. Відділ рукописів.— Лз 535 П / 1763 С.— Арк. 131 зв.— 133. Копія 
кінця XVII —початку XVIII ст.).

Наш часопис—для всіх. На його сторінках 
друкуватимуться історичні дослідження визначних 

учених країни і зарубіжжя, спогади, 
прозові та поетичні твори на історичну тематику, 

легенди, повір'я та ін.
ОСНОВНІ РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

Наші публікації — наукові розвідки вчених з важливих проблем істо- 
ричноГ науки.

До джерел — нові архівні матеріали, знахідки.
Видатні історичні постаті — науково-популярні портрети, есе про 

визначних політичних діячів України.
Літопис українського війська — історія Збройних Сил України.
Спогади, щоденники — живе відтворення подій у спогадах сучас

ників.
На допомогу вчителю — науково-популярні статті про важливі істо

ричні події.
Забуті імена — розповіді про істориків, діячів науки і культури, літе

раторів.
Україна і українці — матеріали про традиційний уклад-, громадський 

та сімейний побут, звичаєве право, народну обрядовість, матеріальну 
культуру українців як в Україні, так і за її межами.

Український богослов — журнал у журналі про історію церкви, роз
повіді про визначних церковних діячів, житія святих. Друкуватимуться 
матеріали і під такими рубриками: «Історики України», «Вихованці Києво- 
Могилянської академії», «Полкові міста України», «Міста Київської Русі». 

«Київська старовина» виходить шість разів на рік.
Наш індекс — 74260.

Передплачуйте журнал «Київська старовина»!
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Лідія Таран, 
Іван Мазур

УКРАЇНЕЦЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СЛАВИ

Видатний історик і громадський діяч Іван Васильович Лучицький — один 
із найвизначніших європейських вчених, які склали славу вітчизняної науки.

Він народився у Кам’янці-Подільському 2 червня 1845 р. в родині викла
дача стародавніх мов. Отримав домашнє виховання і вступив до Кам’янець- 
Подільської гімназії, де захоплювався математикою і мріяв вивчати її в 
університеті. Але, починаючи з сьомого класу, після читання книг Ф. Пзо і 
Ф: Шлоссера, зацікавився історією, філософією та політекономією. У 1861 р. 
перевівся у сьомий клас чоловічої Першої Київської гімназії, а паралельно 
відвідував лекції професора Київського університету В. Шульгіна, який за
цікавив підлітка історією античних політичних наук, що й привело його на 
історико-філологічний факультет університету.

Серйозно захопився західноєвропейським середньовіччям. Іван Лучицький 
вивчає праці Л. Бюхнера, Я. Малешотта, Л. Фейєрбаха. Найбільше враження 
справили на нього праці засновників позитивізму О. Конта та Г. Спенсера. 
Під їхнім впливом формувався науковий світогляд молодого вченого. При
святивши в молоді роки ряд праць. позитивістським мислителям, Іван Лу
чицький в подальшому подібними теоретичними дослідженнями не займався 
і різко змінив своє ставлення до цієї філософської течії. ' ' ' : г

Свою ДИПЛОМЙУічР.ОбОТу...він присвятив Візантії, ролі її ідеології у житті 
Європи.

Після закінчення університету (1866) Івана Лучицького залишили сти
пендіатом для підготовки до професорського звання. Він займається історією 
французького протестантизму (у цьому питанні його консультував М. І. Ко
стомаров). З’являються друком дві монографії, кілька статей. Праця «Фео
дальна аристократія і кальвіністи у Франції» стала магістерською дисерта
цією, яку він захистив у Казанському університеті 1871 р.

Після захисту дисертації молодий вчений поїхав до Франції, де поглиб
лено вивчав документи про релігійне життя середньовічної Європи в Парижі, 
Греноблі, Ніці, Тулузі, Монтовані, Авіньйоні, Ліоні# Монтельє. По дванад
цять— чотирнадцять годин на добу .він копіював документи. Його надзвичайній 
працездатності дивувалися французькі архіваріуси.

Докторську дисертацію, ряд його статей і документальних публікацій 70-х 
років Іван Лучицький присвятив кальвінізму і релігійним війнам у. Франції, 
за якими приховувалася боротьба станів і класів. Зокрема, і селянських 
рухів у період релігійних воєн.

Напружена наукова праця не заважала Івану Лучицькому уважно сте
жити за тогочасними політичними подіями, давати оцінку ситуації, яка скла
лася у Франції періоду клерикально-монархічної реакції 70-х років XIX ст., 
боротьбі партій навколо питання про збереження республіки чи реставрацію 
монархії. 22 листопада 1872 р. він писав із Парижа своєму другові, майбут
ньому професорові Київського університету. Вг С. Іконникову: «Всі ці партії 
як чиряки вискакують на хворому тілі Франції, намагаючись пересидіти одна 
одну, щоб заволодіти безроздільно тілом. Хоча б з’явився який-небудь хірург 
на зразок революції! Це було б і для Франції добре, оскільки атмосфера вже 
до неподобства задушлива, і ось і я, грішний, подивився б, що то за штука 
така, революція, бо з книжок ніякого біса не дізнаєшся»
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Іван Лучицький багато спілкувався з французькими ученими — Е. Літтре 
та Г. Вирубовим, політичними і громадськими діячами — Л. Бланом, О. Аль- 
бером, Л. Гамбетта, Ж. Клемансо, часто бував у Версалі на засіданнях На
ціональних зборів, листувався з І. С. Тургеневим та П. Л. Лавровим, який 
ввів молодого вченого в редакцію петербурзького журналу «Знание», для 
якого він написав кілька статей під рубрикою «Історія скептичної думки в 
Західній Європі».

У 1874 р. Івана Лучицького обрали доцентом кафедри загальної історії 
університету св. Володимира у Києві. Тут він познайомився з майбутньою 
дружиною — Марією Вікторівною Требинською. У відрядження 1875 р. Іван 
Васильович поїхав разом з Марією Вікторівною, жінкою високої освіченості 
і духовної культури. Вона прекрасно знала скандінавську літературу, пере
кладала з німецької, французької, англійської, італійської, іспанської, дат
ської, Норвезької і шведської мов, зокрема й історичні твори, які виходили 
за редакцією Івана Лучицького. У своїх спогадах Марія Вікторівна писала, 
що в їхній паризькій квартирі гостювали учасники Комуни, гарячим прихиль
ником якої був молодий І. В. Лучицький2. Дружина історика згадувала: 
«Часто до нас приходив професор слов’янських літератур Паризького універ
ситету Луї Леже, котрий про російську мову Івана Васильовича висловлю
вався дуже зневажливо, вловлюючи українські ноти в його вимові».

З 1877 до 1907 р. Іван Лучицький — професор Київського університету 
св. Володимира. З ім’ям вченого пов’язане становлення Київського центру 
викладання і вивчення нової історії.

З середини 70-х років починається активна громадська діяльність Івана 
Лучицького. його обирають гласним Золотоніського повітового земства, по
тім Полтавського губернського земства. Тут він зіткнувся з проблемами укра
їнського села і підійшов до теми, що стала головною у його наукових роз
робках: історії селянства та селянського землеволодіння. Суперечки між на
родниками і марксистами з приводу пореформеного розвитку України та 
Росії, подальшої долі селянства також вплинули на вибір предмета наукових 
досліджень вченого.

В. М. Далін писав: «Лучицький і Карєєв виросли під впливом народ
ництва... для них «принцип російської общини», її збереження, її виправдання 
в загальній історії був абсолютно спільним» 3.

Марія Вікторівна згадувала, що Іван Васильович із задоволенням відгу
кувався на прохання селян і козаків «роз'яснити їм яку-небудь справу і за
хистити в мировому суді». Вона писала, що Іван Васильович глибоко заці
кавився чужою для нього раніше історією України, історією українського 
землеволодіння, результатом чого був цілий ряд праць. Свою першу працю 
на цю тему вчений почав так: «У жовтні 1880 р., під час дебатів у Полтав
ському губернському земському зібранні з питання про організацію земського 
земельного банку..., мені вказали на той «загальновідомий і загальновизна
ний» факт, що Малоросія, і зокрема Полтавська губернія,— класична країна 
особистого подвірного володіння, що в ній не існує ні найменших слідів 
общинного землеволодіння, якщо воно коли-небудь існувало в ній, то дав
ним-давно і безслідно щезло, що, врешті, общинне землеволодіння противне 
духу і характеру населення» \  В російській і українській історіографії 
70—80-х рр. XIX ст. ця точка зору була загальновизнаною. І не випадково. 
Між формами землеволодіння в Україні і в Росії існувала суттєва відмін
ність. До 1861 р., за даними канадського історика Ореста Субтельного, 95 
відсотків селян в Росії жили общинами, а на Україні общинні володіння були 
рідкістю; понад 80 відсотків селян Правобережжя і майже 70 відсотків Ліво
бережжя вели особисте господарство, мали індивідуальне право на землю і 
особисте платили борги за неї5. Проте Іван Лучицький довів існування 
общини в Україні в минулому і наявність її пережитків. Наприклад, він 
писав про спогади жителів містечка Єреміївка Золотоніського повіту про 
їхні права на общинні угіддя, відчужені багатими козаками «на початку ни
нішнього століття взамін на відоме число осіб і бочку «горілки»®.

Сильними сторонами І. В. Лучицького як дослідника були «вроджений
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реалізм»7 і прекрасне знання архівів. При вивченні українських аграрних 
відносин вія звертався до архівів волосних правлінь, особистих архівів, Ру- 
мянцевського опису (генерального опису Лівобережної України, що прово
дився 1767 р.), який містив дані про географічне положення кожного насе
леного пункту Лівобережної України, кількість дворів, чисельність населен
ня, майнове становище кожної сім'ї, опис будівель, орної землі, лісів, сіно
кісних угідь, городів, худоби, а також промислових підприємств. Перепис 
проводився з метою введення нового підвищеного державного оподаткування 
і сприяв зміцненню кріпосницьких порядків в Україні, закріпляв за козаць
кою старшиною землі, на які та не завжди мала юридичні права, і владу 
над селянами. Цінність його матеріалів для вивчення історії соціально-еко
номічних і суспільно-політичних відносин в Україні у другій половині XVIII 
ст. велика. Копітке дослідження і широка розробка цифрового матеріалу 
Румянцевського опису лежали в основі праць І. В. Лучицького з історії укра
їнської общини, а ного київський архів зберігає численні виписки з . доку
мента.

Іван Лучицький та його учні доклали чимало зусиль для розшуку доку
ментів з історії землеволодіння в архівах України. Значна частина матеріалів 
була видана вченим 1883—1884 рр.

Іван Лучицький не присвячував українським сюжетам великих книг, а 
писав статті. Всього з 1883 по 1901 рр. він опублікував 32 статті з історії 
України, переважно з її аграрної історії, історії общини.

Як спеціаліст західноєвропейського середньовіччя, він володіз широким 
баченням проблем. Праці, присвячені іспанській общині, які він почав писати 
з часів поїздки до Іспанії 1882 р., і статті про українську общину з’явилися 
друком паралельно. Використовуючи історико-порівняльний метод, учений зу
мів показати як спільне, так і осібне в історії далеких географічних регіонів 
та країн.

Сучасна історіографія позитивно оцінює діяльність Івана Лучицького як 
історика української общини, хоча й не в усьому поділяє його висновки. 
П. Ф. Лаптін зазначав: «створена Лучнцькнм картина общинних відносин в 
Україні XVII—XVIII ст. далека від досконалості», проте вважав, що його 
дослідження багато в чому мають науково-пізнавальну цінність, а зібраний 
ним документальний матеріал і для сучасного історика надто пізнавальний 
і цікавий ®.

Захоплення Івана Лучицького українською соціально-економічною історі
єю, якій він віддав не менше десяти років свого життя, викликало нарі
кання з боку його друга, однодумця і головного наукового опонента М. М. 
Ковалевського. В грудні 1893 р. той писав Іванові Васильовичу: «Що це ти 
зовсім махнув рукою на Захід і ніколи не приїдеш до Парижа чи Ніцци... 
сидиш зі своєю малоросійською общиною, дворищами і печищами. Коли ж 
з'явиться обіцяний том про визволення селян на Заході? За окремими стат
тями передчуваю щось досить добре...» 9.

Головним внеском українського вченого в історичну науку стало дослід
ження аграрних відносин у Франції XVIII ст., зокрема Великої французької 
революції.

Погляди вченого на історію французьких аграрних відносин XVIII ст. ево
люціонували. Наприкінці 70-х — початку 80-х років Іван Лучицький вважав 
найхарактернішою ознакою становища селянства Франції напередодні рево
люції, як і Англії, факт його обезземелення і зростання феодальної експлу
атації. Узагальнюючи величезний документальний матеріал, вчений на почат
ку 90-х років відійшов від своїх попередніх висновків про однорідність змін 
у поземельних відносинах у Західній Європі. У працях «Крестьянское земле- 
владение во Франции накануне революции (преимущественно в Лимузене)» 
та «Состояние земледельческих классов во Франции и аграрньїе реформи 
1789—1793 годов» він стверджував, що в Англії процеси обезземелення селян 
і звільнення їх від феодальних повинностей відбувалися паралельно, а у 
Франції селянська власність збільшувалася ще аж до початку революції. 
До неї він відносив селянські наділи, «зобов’язані лише платежами різного
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роду» ,0. Таким чином, до розряду власності він заносив «цензіву», яку марк
систська історіографія розглядає як власність феодальну, «обтяжену числен
ними умовами і повинностями»

Іван Лучицький, по суті, не визнавав класового розшарування у французь
кому селі напередодні революції, відкидав мануфактурну стадію розвитку 
капіталізму. З усієї величезної кількості суперечливих форм господарства, 
де поряд з напівфеодальними ремісниками й кустарями ще до революції 
існували різноманітні капіталістичні мануфактури, він визнавав у Франції 
тільки «дрібне землеволодіння, дрібне підприємство, дрібне ремесло, а в дру
гій половині XVIII ст. і дрібне кустарне виробництво» ,2.

Проте історик визнавав вирішальну роль селянських виступів у боротьбі 
проти феодалізму. Здійснивши скрупульозний аналіз актів продажу націо
нального майна, вчений, на відміну від деяких своїх колег, які стверджували, 
що конфіскована революцією земля була загарбана буржуазією, показав, 
що серед її покупців було багато селян, і визначив розміри збільшення 
селянської власності. При цьому він підкреслював, що тяжке становище 
селян, яке склалося через нерівномірність розподілу землі між ними, рево
люція не полегшила, і в цьому розумінні «робота революції виявилася без
плідною» |3.

Висновки Івана Лужицького про панування селянської власності ще до 
Великої французької революції й загальна нігілістична оцінка результатів 
цієї революції були зумовлені його позицією ліберального історика і впли
вом народницької ідеології. Подальші історичні дослідження ні в якій мірі 
не перекреслили висновків вченого про характер і форми аграрних змін у 
період переходу від феодалізму до капіталізму у Франції. Осмислення цих 
проблем на якісно новому рівні почалось у 50-х роках XX ст. в ході наукової 
полеміки, <що розгорнулась до 200-річчя Великої французької революції.

Праці Івана Лужицького здобули світове визнання ще за його життя. 
Починаючи з 1894 р. практично всі дослідження вченого з історії французь
кого селянства перекладалися на французьку, німецьку та інші мови, рецен
зувалися у закордонних виданнях. Його наукові висновки поділяли М. І. Ка- 
рєєв, А. Сен, Ф. Сеньяк, А. Олар. У 1897 р. про вченого говорив з трибуни 
палати депутатів французького парламенту Ж. Дорес, який за порадою Івана 
Лучицького вніс на розгляд законопроект про видання документів з еконо
мічної історії Великої французької революції. Міністерство народної освіти 
Франції за дослідження в галузі історії країни присвоїло Івану Лучнцькому 
почесне .наукове звання, а у 1910 р. ного було обрано почесним доктором 
університету в Глазго (Англія). Мав він також й інші наукові відзнаки: 
премію Одіфре (Франція, 1913).

Іван Лучицький не обмежував своєї діяльності тільки науковою діяль
ністю, а й вів активну лекційну роботу, виховував молодь, і не лише на 
батьківщині. У 1901 р. він брав участь в організації у Парижі Російської 
вищої школи суспільних наук для студентів, виключених з університетів 
Росії за політичну неблагонадійність..

Він першим у Київському університеті почав читати лекції з історії Ве
ликої французької революції, виховавши цілу плеяду блискучих істориків. 
Серед його учнів Д. Петрушевський, В. Мякотін, С. Тарле, В. Піскорський, 
редактор «Киевской старини» С. К ивлицький, які займались соціально-еко
номічними проблемами, історією соціальної боротьби, народними рухами. Він 
умів вводити своїх студентів у «лабораторію наукової діяльності»и, при
щеплюючи нахили до роботи над архівними джерелами. У його київському 
домі протягом багатьох років щовівторка збиралися студенти, вивчали Ру- 
мянцевський опис, обговорювали політичні питання.

У 1905 р. 342 російські вчені об’єдналися в «Академічну спілку діячів 
вищих навчальних закладів». Поряд з іншими всесвітньовідомими вченими 
К. Тімірязєвим, В. Вернадським, М. Зелінським, М. Ковалевськнм, М. Карєє- 
вим ввійшов до об’єднання й Іван Лучицький.

Вчений-історик користувався авторитетом у місті. Його було обрано глас
ним міської думн. В архіві збереглися документи, які свідчать про те, що до
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Івана Лучицького зверталися десятки людей із різними проханнями: засуд- 
жені —з клопотаннями про заміну висилка під нагляд поліції виїздом за 
кордон; жителі хуторів і сіл — про поліпшення умов оренди землі та .її 
викупу; безробітні печерської частини Києва — про поліпшення їхнього ста
новища; уповноважені від селян — із скаргами на сваволю урядовців..

Поліція не залишила поза увагою б самого Івана Васильовича. Невідо
мий інформатор жандармського управління писав: «Лучнцькиб — українець 
і хлопоман, давнішній покровитель студентів-революціонерів»І5.

Будинок Лучицького в Києві «був місцем, де збиралися представники 
місцевої прогресивної інтелігенції»,0. У своїх спогадах дружина історика 
писала про те, що в їхньому домі бували М. Старицькнй, М. Ге, О. Кони- 
ський, М. Драгоманов, М. Лисенко, М. Кропивницький, Леся Українка, якій 
Марія Вікторівна давала уроки шведської мови. У 1899 р. у Лужицьких 
гостював К. Станюкович.

У 1907 р. Івана Лучицького обрали депутатом III Державної Думи, де 
він представляв фракцію кадетів як член її центрального і київського комі
тетів. Іван Васильович переїхав до Петербурга.

Незважаючи на активну політичну діяльність, він продовжував наукову 
і викладацьку роботу. Його обирають членом-кореспондентом Російської ака
демії наук, професором Петербурзького університету. Читав він лекції й 
слухачкам Вищих жіночих курсів. Проте і в кадетах, і в думській діяльності 
він згодом розчарувався і поступово почав відходити від політичної діяль
ності.

У 1917 р. у зв’язку з погіршенням стану здоров’я Іван Васильович вцїхав 
на хутір Коврай Полтавської губернії, де й помер 22 серпня 1918 р.

Життя і творчість Івана Васильовича Лучицького стали помітним явищем 
в історії вітчизняної науки. Його праці й досьогодні зберегли наукову цін
ність, а образ цієї відданої справі людини, вченого і громадянина, заслуговує 
на вдячну пам’ять нащадків.

< РВ ЦН БАН України. Ф. 3. №  57327.
2 Лучицкая М. В. В ослом ннанияРукопис. (Рукопис спогадів М. В. Лучицької 

зберігається у Світлани Ігорівни Лучицької, правнучки історика).
8 Долин В. М. Люди и идеи.— М.,— 1970.— С. 295.
4 Лучицкий И. В. Общинвое землевладение в Малороссии (Золотоношский уезд 

Полтавской губервии) / /  Устои.— 1882.— № 7.— С. 39.
5 Субтельний О. Україна. Історія.— Київ, 1991.— С. 228.
6 Лучицкий И. В. Общиннне форми землевладения на днепровском побережье. 

Б. м. я  г,— С. 34—35.
7 Тарле Е. Н. И. В. Лучицкий: К пятидесятилетню его научно-литературиой дея- 

тельностн. 1863—1913 / /  Голос минувшего— 1914.— № 1.— С. 53.
8 Лаптин П. Ф. Проблеми общини в трудах И. В. Лучицкого / /  Средние века.—

В ил 2 3 __1963 •
9 РВ ЦНБ АН України. Ф. 3. № 15083.
10 Лучицкий И. В, Состоянне земледельческих классов во Францяи и аграрнне 

реформи 1789—1793 гг.— Кнев.— 1912.— С. 21.
11 Гутнова Е. В. Исторнография истории средних веков.— М., 1974.
18 Лучицкий И. В. Состоянне земледельческих классов во Франции.— С. 27—29.
18 Там же.— С. 50—51, 141.
14 Тарле Е. В. И. В. Лучицкий как университетский преподаватель / /  Науч. ист. 

жури., 1914.— № 4.— С. 7.
15 ЦДІА України в м. Київ. Ф. 274. Оп. 1. №  888, л. 165.
18 Кареев Й. И. Памяти двух нсторнков: (В. И. Герье и И. В. Лучицкий) / /  

Аннали.— 1922.— № 1.— С. 172. ...........
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Ксенія Константиненко

ХУДОЖНИК І ХРАМ
(КИРИЛІВСЬКА ЦЕРКВА В КИЄВІ 

І МИХАЙЛО ВРУБЕЛЬ)

Поодинокі київські архітектурні споруди X—XII ,ст., що дійшли до .нас, 
прилягали до політичного та . релігійного центрів: Десятинна, Василівська- 
Трьохсвятительска, зниклі Георгіївська та Ірининська церкви, Свята Софія, 
Михайлівський золотоверхий монастир, Храм Святого Федора — були розта
шовані на території древнього кремля Володимира, Ярослава, Ізяслава, Свято* 
полка. Чому ж Кирилівська церква була зведена так далеко?

На північному заході, під схилом, де постав згодом Кирилівський мона
стир, сходилися всі тогочасні дороги до Києва (звідси й історична назва До- 
рожичі-Дорогожичі).

В 1139 р., за свідченням Іпатіївського літопису, чернігівський князь Все
волод Ольгович з дружиною «сташа на Дорогожичі подь Святьімь Куриломь... 
и оступиша весь град Киевь...» оволодів Києвом і князівським престолом. У 
1140 р. на честь перемоги вія звелів закласти монастир на Дорогожцчах з 
церквою і головним престолом на честь св. Кирила Александрійського, який, 
за звичаєм, став «отчим» у роді Ольговичів. Але тут є загадка: за Іпатіїв- 
ським літописом, ще до закладання, храму Всеволодом дорогожицька місце
вість пов’язувалась зі «святим Курилом». Чи був це той самий Александрій- 
ський єпископ V ст., запеклий християнський догматик і борець проти єре
тиків, якому князь Всеволод присвятив новий храм? А може, мався на увазі 
балканський святий Кирило; першоукладач слов’янської абетки? Якщо вра
хувати повагу до «книжності» в Давній Русі-Україні, прирівнення книги та 
її читання до молитви і відповідне пошанування Кирила (разом із Мефоді- 
єм) як . великого мудреця й мораліста (а в місяцеслові «Остромирова. єван
гелія» вже є день пам’яті Кирила і Мефодія), очевидно, й така думка має 
право на існування. До того ж вся північна апсида Кирилівської церкви при
свячена балканським святителям, серед них —т зображення Кирила і .Мефо
дія. Ще цікава деталь: наприкінці XIX ст. навіть така освічена людина, як 
батько М. О. Врубеля* у листі до дочки Анни називає розписуваний сином 
храм «церквою Кирила і Мефодія»1. Себто, для неспеціаліста назва «Кири- 
лівска», асоціюється з іменням більш відомого Кирила Солунського. Хоча 
св, Кирила Александрібського могли вшановувати в Київській Русі як автора 
догмата про пресвяту Діву, написаного спільно зі св. Афанасієм. Зцілення 
Кирилом біснуватих (яке ;теж знайшло відображення у кирилівській фребці) 

.асоціювалося з вигнанням демона — язичництва.
Отже, важко точно встановити, хто був «святий Кирило»,— може, навіть 

хтось із тих ченців, які усамітнювалися в дорогожицьких печерах. ■
У <1555 р. польський король Сигізмунд II відписав киянину Богдану Ша- 

вулі церкву на утримання. З цього ж документа відомо, що і «предки ,его 
тую церковь на себе держали» 3. З повним відновленням церкви і монастиря 
пов’язані імена видатних діячів української культури — князя Костянтина 
Острозького, Василя Красовського, Інокентія Гізеля, Дмитра Туптала,. Іно- 
кентія Монастирського.. З 1787 р. монастир перестає діяти, тут влаштовано 
богоугодні заклади, церква віднині належить лікарні для душевнохворих. По
плямований вигляд фресок XII ст., поновлених у XVIII ст. І. Григоровичем- 
Барським, митцем українського барокко, не влаштовує нових господарів, і 

. фрески вирішують забілити.
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У 1860 р. під керівництвом архітектора О. Беретті планувалася внутрішня 
реставрація храму. Саме тоді під шаром тнньку було виявлено давні фрески 
і ив 28 років припинено роботиа... Аж поки не з’явилися ще дві особистості, 
чиє життя і творчість навік пов’язані з Кирилівською церквою — проф. 
А. В. Прахов, досвідчений історик і археолог, знавець візантійського мистец
тва, котрий взяв на себе керівництво реставрацією древнього храму, і Ми
хайло Врубель. Останній 1884 р. у віці 27 років приїхав до Києва як випуск
ник Петербурзької імператорської Академії мистецтв, де мав разом із 
М. Мурашком та його художньою школою (І. Іжакевичем, І. Селезньовим та 
ін.) реставрувати давні і створювати нові церковні фрески.

Кирилівський храм уособлює архітектурні форми візантійсько-романського 
стилю — хрестово-купольну побудову, тринефність і триапсидність і, разом 
з тим,— примхливо-орнаментальні барочні побудови. Колись однобанна. Кири
лівська церква мала тепер п’ять гінких, увінчаних хрестами куполів і завдяки 
цьому частково втратила масивну романську «приземленість», набула більшої 
витонченості і поривчастості (ефект, тим більший, що храм знаходиться на 
пагорбі).

Храм зустрів художника напівмороком давніх склепінь — барочна зовні 
церква поривалась у небесну голубінь, інтер’єр, навпаки, спонукав до само
заглиблення. Залишки збляклих від часу фресок не втратили вражаючої 
сили. В нартексі відкривається картина Страшного Суду — перше подібне 
зображення в церквах Давньої Русі. У центрі — Христос-суддя, апостоли, 
праведники, що йдуть до раю, грішники, на яких чекає пекельний вогонь, 
і, нарешті, «Ангел, що звиває небо»,— апокаліптична фреска. Ангел майже 
статичний, проте білий сувій неба, складки одягу Ангела і його розгорнуті 
крила створюють враження космічного вихору. Сюжет Страшного Суду був 
здавна відомий на Русі. Київський літопис до часів Володимира відносить 
повість болгарських літописців про філософа, який показав князеві Борису — 
Михайлу запону, де «було написано судище Господнє». «Літературною» осно
вою фрески могло бути й «Слово Єфрема Сіріна» (X—XII ст.), де є опис 
Страшного Суду, якому відповідає кирилівська фреска. На південній стіні — 
«Різдво», північній — «Успіння» — складні, напрочуд музикальні композиції. 
Кілька ярусів фресок царської арки — історія Богоматері, центральна апси- 
да — Марія-Оранта, Євхаристія, пророки...

Фрески Кирилівської церкви писані слов’янськими майстрами — про це 
свідчать виключно слов’янські написи. У фантазійності сюжетів відчуваються 
сірійсько-палестинські, західноєвропейські впливи. Разом з тим у кирилів
ських фресках відсутня та авторська особистість, що, як найпершу запоруку 
істинного мистецтва, підносив С. Дягілєв у маніфесті «Мира искусства», де 
співробітничав і М. Врубель 4.

Кирилівські розписи і подальша творчість М. Врубеля не дають одно
значної відповіді, які кольористичні традиції — візантійські чи руські — біль
ше вплинули на уяву митця. «Візантійська» гармонія золотавого і темно- 
синього й «чисті» поєднання бузкового та блакитного у М. Врубеля однаково 
чарівні. Давні християнські живописні традиції візантійського походження 
М. Врубель гармонійно поєднує з пластичними традиціями античності. Однак 
саме разом із «візантійством» в естетику Київської Русі входить образ свя
того як прояв ірреального, чудотворного.

У фресці це відчувається найбільш яскраво. Високі (багато вищі за люд
ський зріст) фігури, суворі лики з великими, неземними очима, ритміка 
діагональних та вертикальних ліній породжують відчуття позаземного і пара
доксальний перегук давньоруського мистецького витвору з готикою.

М. Врубель зміг повністю перейнятися візантійсько-руським мистецтвом, 
ного розписи не стали підробкою під давній стиль. Висловлювання самого 
художника свідчать, що він цілком свідомо сприймав світ, у якому жив, як 
декоративний, себто орнаментально-гармонійний: «Спробуй заповни цей папір, 
та так, щоб було цікаво, щоб був орнамент форм. Декоративне все і тільки 
декоративне». І ще: «Написати натуру не можна і не потрібно, необхідно 
піймати її красу» *. Через багато років після Кирилівських розписів М.. Вру-
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бедь з притаманною йому іронією знову скаже, то чимало сучасних худож- 
ннків-апологетів «складки одягу, в яких візантійські маляри виявляли стільки 
вигадливості, замінюють «простирадлом». А «візантійському живопису чуже 
поняття рельєфу. Вся суть у тому, щоб з допомогою орнаментального роз
ташування форм посилити площину стіни...»6 Отже — відчув, зрозумів, за
хопився. Більше того, саме в роботі над кирилівськими фресками розвину
лися філософські начала малярського таланту М. Врубеля, котрий не дозво
ляв собі найменших відступів у бік публіцистичності.

Твори М. Врубеля до 1884 р. засвідчують значний талант, але це ще не 
автор «Демона», ескізів для Володимирського собору, «Пророка»... Портрети, 
часто суто побутові, натюрморти, академічні композиції позначені особли
вою динамікою рухів. У кирилівських іконах та розписах, як і пізніших тво
рах М. Врубеля, зовнішня динаміка геть відсутня, вона замінена внутріш
ньою експресією, зосереджена в позі, якомусь одному, статичному русі, у 
великих, смарагдових очах...

Вплив давніх фресок запереченню не підлягає. їх духовний зміст виявився 
співзвучним внутрішньому світові М. Врубеля. Грунт для цього духовного 
зв'язку створили і філософські шукання епохи, і врубелівська «закоханість 
у дивовижне», що має яскраве модерністське забарвлення.

Врубелівський час був позначений богошуканням. За спогадами сестри 
Аннн: «...до релігії його ставлення було таке, що, вказуючи на роботу, яка 
захоплювала його в даний час, він сказав якось: «Мистецтво — ось наша 
релігія, хоча,— додав він,— хто знає, може, ще доведеться зворушитися»7.

То чи можна говорити, що його Ісус, Богородиця, екстатичні пророки — 
лише данина красі? Якоюсь мірою це питання прояснює лист до сестри 
1887 р., де художник говорить, що докладає всіх зусиль до створення обра
зу Христа, а тим часом вся релігійна обрядовість йому чужа. Справді, вру- 
белівське зображення Бога було відмінним від усталених церковних канонів. 
І якщо в Кирилівських розписах і образах ця відмінність тільки намічається, то 
ескізи до Володимирського собору своєю стильовою винятковістю і космічністю 
масштабів засвідчують це однозначно, а деяких, наприклад А. В. Прахова,— 
просто лякають. Релігійність М. Врубеля дослідники тлумачать по-різному, 
але одностайно підкреслюють велику роль у ній «демонізму», сумнівів і за
перечень, від чого художник звільнюється лише наприкінці життя, в роки 
хвороби, коли ним оволодівають ідеї каяття та гріховності власної твор
чості — бо він зображав «Богоматір і Христа», за його власними словами, 
«не будучи достойним», за це «він» (Демон?) спотворив його картини *. 
М. Врубель і в безумстві лишався геніально-загадковим. Думається, що на 
його пошуки «високого» (Демона) значний вплив справили ідеї Ф. Ніцше. 
М. Врубель називав його «геніальним німцем», а М. Волошин звернув увагу 
на спільність їх поглядів і терзань9. «Надлюдина» Ніцше як втілення «вищої 
краси» заволодів уявою Врубеля, щоб втілитися потім у численних «Демо
нах», «Пророках», «Серафимах»... І у фресках XII ст., «надлюдських» облич- 

'чях і космічній музиці ліній та барв М. Врубель побачить відсвіт свого 
ідеалу.

«Благовістуючий архангел Гавриїл», «Успіння», «В’їзд Христа до Єруса
лима» — роботи пробно-реставраційні, до яких М. Врубель, проте, поставився 
з великою ретельністю. На хорах же Кирилівської церкви не залишилося 
майже нічого від давніх розписів. І вони віддані цілком М. Врубелю, обу
мовлена лише тема — «Зішестя Святого Духа на дванадцять апостолів».

Якими джерелами користувався М. Врубель, крім, звичайно, Біблії, тво
рячи власну композицію на «вічну» тему? Бо ж за зовнішньою канонічністю, 
необхідною для збереження стилістичної єдності розписів Кирилівського хра
му,— безліч оригінальних, типово «врубелівських» деталей, елементів. Ком
позиція на хорах складається з «трьох ярусів»: знизу догори — «Пророки» — 
«Космос* — власне «Зішестя»; тут архітектура чудово посприяла задуму.

«Пророки» і насамперед центральна фігура — Мойсея, написаний самим 
Врубелем. Включення пророків, зокрема Мойсея, у композицію «Зішестя» 
не є традиційним. Вони відсутні на візантійському карбуванні з Тигран-Ан-
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чйсхатської церкви, яку, за свідченням Прахова-молодшого, А. В. Прахов 
'запропонував Врубелеві взятй за зразок композиції10 (за свідченням же 
С'.‘ -Яремича, М. Врубель користувався знімком з мініатюри Євангелія Гедат- 
СВКОго монастиря “і де Мойсей також не входить у композицію). В давньо
руському (і взагалі релігійному живописі середньовіччя) існували зразки, 
докладні схеми- зображення, за якими і створювались ікони та фрески.. У 
рукописному• збірнику XVII ст. (з бібліотеки Ф. І. Буслаєва), за грецьким 
оригіналом Псевдо-Діонісія Ареопагіта, «Зішестя» описано так: «Будівля. 
Дванадцять апостолів сидять колом. Під ними невелике склепіння, в якому 
знаходиться старий чоловік, в руках тримає убрус з дванадцятьма сувоями, 
на голові його царський вінець. Над ним написано: Мир (Космос). Вгорі Дух 
Святий у вигляді голубиному. Довкола велике світло. Дванадцять вогненних 
язиків від голуба сходять на апостолів». Отже, готова схема, хоч і не догма: 
наприклад, на фресці «Зішестя Святого Духа» у Софійському, соборі, яка 
мала безумовний вплив на М. Врубеля, зображення Космосу відсутнє.

Яка ж функція Мойсея у композиції Врубеля? Біблійно-історична: рін — 
•предтеча християнства і символ пророкування, передбачення народження 
Христа і його долі. На сувої Врубелевого Мойсея викарбувані ті слова, які 
апостол Петро цитує в храмі: «Господь Бог вам пророка підійме від ваших 
братів, як мене!..» («Діяння», гл. З, 22). Однако традиція велить зображати 
Мойсея поважно-натхненним стариком (класичний приклад — Мойсей Міке- 
ланджело з капели Медічі). Мойсей М. Врубеля — мудрий юнак: «Адже він 
почав пророкувати в молоді роки»12. Мужньо-суворе обличчя в обрамленні 
буремно-хвилястого волосся — все це змушує говорити про зародження в 
«Мойсеї» врубелівського «демонічного» типу. В хрестильні на хорах М. Вру
бель пише двох «Ангелів з лабарами». Твір цей чи не найбільше вражає 
гармонією врубелівських округлих форм і візантійської «площинної» музики 
ліній, складок одягу, крил. Правий, «чорний» ангел, точніше, його обличчя — 
>теж віддзеркалення «Демона». Взагалі, асоціації тут прозорі: врубелівські 
•«Демон», «Пророк», «Серафим» —це різні лики єдиного начала, все. тієї ж 
«надлюдини», істоти «над юрбою», якій відкрито ірреальний світ.

Так само врубелівський «Космос» не відповідає жодній з усталених, схем, 
та це й дивно було б для художника такої бурхливої фантазії («Писати, як 
інші, просто дурниця. Пишуть, як інші, тому, що «дихання замало», і тому, 
що не люблять форми — рисунка — природи — неба — Бога» 13 — взаємо
зв’язок і навіть тотожність цих понять у М. Врубеля навряд чи потребує 
коментарів).
. . .«Космос» М. Врубеля представлений образом старого у царському .вбран
ні (не червоному, а темному) з мозаїчно-кольоровими короною і бармами. 
Могутній, зі знятими догори руками, він візуально ніби розсуває «арку», в 
якій знаходиться. В різко, експресивно ліпленому обличчі поєднано. вираз 
мудрості велетня-патріарха і очікування — в спрямованому догори роздум- 
ливо-настороженому погляді. Догори — до дійства, таїнства, що відбувається 

■ там — зішестя Святого Духа на обранців людства, які мають звістити про 
нього світ. Як бачимо, Космос не тримає в руках сувої — апостольські же
реби (як Космос давніх ікон, що зображав царя Давида), він {втілює світ, 
руки, якого простягнені до «нового» світла, благодаті, до нової істини, яка 
іде від неба (тобто від «вищої краси»); за його плечима вимальовуються 
силуети міст, храмів — людських поселень. Можливість такої концепції. лро- 
читання врубелівського «Космосу» підтверджується ренесансно-творчими на
строями, якими жив у той час художник. Має своє значення і захопленість 
М. Врубеля мистецтвом Візантії, та Русі, відчуття духовного контакту з ним, 

. до. чого. схиляла й робота по реставрації та відродженню давніх. київських 

. фресок (Софійський собор, Михайлівський золотоверхий монастир, Кирилів
ська церква)14. Нарешті, кохання.до Емілії Прахової, поки приховане,- яке 
ще не перейшло в трагедію життя, не зродило безпритульний образ Демона. 
Про М, Врубеля тих часів О. Бенуа писав так: «Це єдиний руський • худож- 

..нцк після Іванова, у якого душа була сповнена тим свіжим і ясним, настро
єм, яким відзначається італійське Відродження...»
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«Космос» візуально утримує на собі третій ярус композиції — власне кар* 
тину «Зішестя», в якій відразу пізнається майбутній «зрілий» Врубель («мо? 
заїчний» живопис із вишуканим поєднанням барв). Розпис цей не дисонує 
із загальним стилем фресок Кирилівської церкви, він, як жоден інший твір 
художника, перейнятий релігійно-містичним духом давнього мистецтва — але 
саме в гармонії з новими живописними досягненнями М. Врубеля, відносно 
об’ємними формами, створеними світлом, кольором і лінією, яскравою інди
відуалізацією апостольських облич. Дух релігійно-містичної екзальтації, 
«чуда» твориться вже загальною композицією і кольором: апостоли сидять 
півколом, що означає таїнство (справді, відбувається становлення таїнства 
священства), в центрі — Богородиця. Немає зайвих архітектурних деталей, 
апостоли просто сидять на півкруглому мозаїчному балконі, на тлі темно- 
синього. з «космічним» відтінком неба — тим більший ефект справляють 
пульсуючі золотаво-жовті «язики» небесного духовного вогню, що вливаються 
в німби апостолів і Богоматері. Світло заливає всіх присутніх (глибокі ко
роткі тіні подекуди підкреслюють надзвичайну, неземну його яскравість), 
створює на білому одязі апостолів улюблені М. Врубелем перламутрові 
переливи сліпучо-білого, ясно-зеленого, золотавого, що зайвий раз підкрес
лює причетність апостолів до «небесного світла».

Голуб — «Святий Дух» суто символічний, його контури ледь намічено в 
сяючій райдужній мандорлі, звідки виходить небесне полум’я. Увага худож
ника зосереджена як на загальному сприйнятті апостолами благодаті, так 
і на індивідуальній реакції кожного. Святі, однак, таки люди, вони життєво 
прозрівають, отримують друге, сповнене вищим світлом «я». Вельми цікавий 
психологічно момент, і яка гама почуттів! Від готовності сприйняття, миттє
вого усвідомлення майбутньої ролі (третій апостол справа від Богоматері), 
до сприйняття поважно-роздумливого. Від містичного потрясіння чудом, що 
сталося, до просвітленості, вдячності (1-й і 4-й зліва від Марії). Сум’яття, 
здивування, напружене осмислення — але все це об'єднує глибока віра, на
віть релігійна екзальтація — великі палаючі очі, поривчастість статичних 
нібито фігур — внутрішня експресія давнього «Ангела, що звиває небо». Одна 
цікава деталь: вже будучи безумним, М. Врубель «стверджував, що жив у 
всіх віках, бачив, як закладали в Києві Десятинну церкву, що пам’ятає, як 
він будував готичний храм і разом з Рафаелем і Мікеланджело розписував 
стіни Ватикану...» 15 Що це — просто марення залюбленого у високе мистецтво 
різних часів і країн художника чи, може, відгук генетичної пам’яті предків?

Яка ж головна ідея «Зішестя»? На нашу думку, це — єднання неба і землі. 
Як уже зазначалося, наділення людства через апостолів новою істиною, 
Благодаттю — тема світова, вічна. В такому контексті стає зрозумілим, чому 
М. Врубель зображує в центрі апостольського зібрання Марію (хоча і за 
побажанням А. В. Прахова) ,в. В канонічних схемах «Зішестя» Богородиця 
відсутня. У фактах біографії, листах, портретах М. Врубеля перед нами 
постає тип жінки, який незмінно його зачаровував: О. П. Красовська, Е. Л. 
Прахова, його дружина ?Н. І. Забела... «Прекрасне, трохи страдницьке облич
чя... проста, сором’язлива манера...». Додамо — великі, глибокі очі. До таких 
жінок належала і Марія Єршова, сестра милосердя, приятелька Прахових — 
людина, близька до Емілії Прахової (а образ останньої переслідував М. Вру
беля все' життя). М. Єршова стала прототипом Марії. Художник трактує 
цей образ згідно зі слов'янським ставленням до Діви Марії, як до найпершої 
святої і посередниці між землею та небом. З одного боку, саме таким було 
і ставлення М. Врубеля до жінки, бо жіноче начало, безумовно, переважає 
в його творчості (і в «Демоні» воно присутнє — як антитеза «Богоматері»); 
жінка втілює у символічних полотнах весну і філософію, день і ніч, націо
нальний дух різних країн... Марія в «Зішесті» Кирилівського храму — єдина 
з-поміж усіх повністю віддалася небу, її не мучать сумніви, здивування, 
навіть глибоко віруючі апостоли поряд із нею видаються суєтними у своїй 
екзальтації. її син уже пройшов шлях мук, і, звівши погляд угору, склавши 
руки на грудях, мов померла, Марія бачить його у вічній славі — і сама 
стає втіленням Святого Духу. її постать набагато менш матеріальна, ніж
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оточуючих апостолів, янтарне обличчя випромінює світло, одяг має небесний 
колір... У картині Марія втілює прозріння майбутнього в єднанні землі і 
неба. Іконостас, який розписував М. Врубель, відтворює дещо інший стан 
його творчості, пов'язаним не тільки з Кирилівським храмом, а й перебуван
ням художника в Італії, безпосереднім вивченням художньої спадщини іта
лійських та венеційських митців Середньовіччя та Відродження. На завер
шення лише скажемо, що оригінальна проблема «художник і храм» (один 
з аспектів неосяжної теми «людина і мистецтво») дозволяє збагнути чимало 
цікавих деталей життя і творчості конкретного митця, осягнути складний і 
загадковий процес взаємодії епохи — твору мистецтва — людини-творця.

1 Врубель М. Письма к сестре. Воспоминания о художнике.— Л., 1929.— С. 
166—167.

2 Прахов А. В. Кневские памятники византийско-русского нскусства // Древно- 
сти,—М., 1887,— 11, внп. 3.—С. 13.

3 Закревский М. Описание Києва.— М., 1868.— Т. 1.
4 «Мир искусства».— 1899.— Кн. 1.
5 Коровим. К. А. В кн. : М. Врубель. Переписна, воспоминания современников.— 

М., 1976.—С. 251.
6 Яремич С. Фрески Врубеля в Кирилловской церкви в Києве.— «Мир искус

ства», 1903,—№ 10—1 1- С. 188—190.
I Бенуа А. М. А. Врубель.— Там само.—С. 174—190.
8 Суздалев А. П. Врубель. Личность, мировоззрение, метод.— М., 1984 —С. 135.
9 Прахов Н. А. В кн. : М. Врубель. Переписна...— С. 169—171.
10 Яремич С.— Фрески Врубеля...— С. 54.
II Усов С. А. Сирнйское евангелие Лаврентианской библиотеки // Трудьі МАО.— 

II, вип. 1.— С. 39—40.
12 Прахов Н. А. В кн. : М. Врубель. Переписна,...— С. 177.
13 Яремич С. Фрески Врубеля...— С. 74.
14 Там же.
15 Иванов А. П. Врубель. Виографический очерк.— Спб., 1911.— С. 81.
16 Прахов Н. А. В кн. : Врубель. Переписна. ...— С. 249.

До уваги зарубіжних читачів 
«КИЇВСЬКОЇ СТАРОВИНИ»

Передплату на наш часопис на; 1995 рік можна оформити через 
Центр розповсюдження періодичних видань і книг у США. 

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

Гроші та чеки надсилайте на адресу:

«5\оЬода Воокзіоге»
ЗО Мопідотегу зі. Легзу Сііу, Ш 07302, ІЇ5А

Можна замовити також комплект «Київської старовини» 
за 1992, 1993 та 1994 рр.
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Ярослав Верменич

ПОДВИЖНИК

В історії української музейної справи чимало драматичних сто
рінок. Проходячи урочистими, часто зовсім порожніми музей
ними залами, ми мало замислюємося над тим, ким зібрані 
цінні колекції, хто зберіг їх від нищення і тліну. Загубилося й 

ім’я одного з подвижників української науки — археолога, етнографа і 
мистецтвознавця Данила Михайловича Щербаківського. Лише зусил
лями української діаспори підтримувалася пам’ять про людину, яка 
ціною власного життя довела: культурні скарби потребують захисту.

Данило Щербаківський народився 17 грудня 1877 р. в с. Шпичинці 
на Житомирщині в сім’ї сільського священика. Батько Данила був 
людиною, щнро відданою українській справі. Його друзі — діячі 
«Старої громади» В. Антонович і Т. Рильський— залучили Михайла 
ІДербаківського до співпраці в журналі «Киевская старина». Обох 
своїх синів— Вадима та Данила — Михайло Щербаківський заохотив 
до вивчення та збирання пам’яток старовини, українського фольклору. 
Данило з золотою медаллю скінчив Київську третю гімназію; навчаю
чись на історико-філологічному факультеті Київського університету, 
був одним із найздібніших учнів професора В. Антоновича. По закін
ченні університету його залишили на кафедрі російської історії. На 
сторінках «Киевской старини» 1902 р. з’явилася перша стаття молодо
го вченого «Бібліотека Вишневецького замку».

За прикладом старшого брата Данило захопився археологією. 
Організаційний комітет XIII Археологічного з’їзду, що мав відбутися 
в Катеринославі, доручив йому проводити розкопки на межі колишньої 
Київщини і Херсонщини. Результати своїх досліджень молодий учений 
виклав у праці «Раскопки курганов на пограничьи Киевской и Херсон- 
ской губерний» (1905 р. ). Отже, Д. Щербаківського можна вважати 
одним ід піонерів планового археологічного обстеження району скіф
ських курганів, де було виявлено багато пам’яток світового значення. 
Справжнім відкриттям було знайдене Д. Щербаківським у с. Сушківці 
поселення із залишками мальованої кераміки, віднесене ним до часів 
трипільської культури.

1 все ж головним життєвим покликанням Д. Щербаківського стала 
не археологія (хоч вона цікавила його все життя), а мистецтвознавство, 
точніше — історія народного мистецтва. Цьому сприяла співпраця 
дослідника з Київським музеєм старожитностей та мистецтв, зокрема 
його директором, невтомним ентузіастом-краєзнавцем М. Ф. Біляшівсь- 
ким. За дорученням музею, Д. Щербаківський під час своїх подорожей 
по Україні збирав вишивки, картини, ікони, килими, кераміку, писанки; 
багато фотографував. Зібраний матеріал поповнював колекції не тіль
ки Київського музею старожитностей, а й Полтавського земського 
музею. У вільний від експедицій час Данило Михайлович повністю від
давався педагогічній діяльності, викладаючи історію в гімназіях 
м. Умані.

1910 р. Д. Щербаківський приходить на постійну роботу у Київсь
кий музей старожитностей та мистецтв, де на посадах завідуючого 
історико-побутовим відділом та відділом народного мистецтва працює 
до кінця життя. Музей став його дітищем, його домівкою; гірко дума
ти, але він став і причиною його смерті.

М. Біляшівському і Д. Щербаківському в 1911—1913 рр. вдалося 
згуртувати навколо музею ентузіастів — учителів, студентів, робітників.
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Як свідчив учень Данила Михайловича П.П.Курінний, музей, «на дум
ку творця його, академіка Біляшівського, перетворений палкою на
турою Щербаківського в безупинне прагнення, повинен бути монумен
том української вікової культури, монументом монолітним, неподіль
ним і грандіозним»

Але не тільки музею віддавав Д. Щербаківський свої сили і вмін
ня. Він був також талановитим педагогом — щедрим, розкутим, без
компромісним. Викладаючи географію у Сьомій київській гімназії і 
Другому реальному училищі, Данило Михайлович завоював палку |лю- 
бов демократично настроєних педагогів і учнів тим, що завжди 
говорив правду. Саме він першим виступив на захист педагога-словес- 
ника Ревуцького, який в умовах цілковитої заборони українського сло
ва наважився розповідати гімназистам про українську літературу, 
цитувати народні думи й пісні2. Зі свого невеликого заробітку Данило 
Михайлович підтримував гімназистів, які не мали коштів для продов
ження навчання; коли через певний час йому повертали борг, радив 
віддати ці гроші тим, хто їх конче потребує.

За час роботи в музеї Д. Щербаківський прилучився до скарбів 
світової культури. Він побував у багатьох країнах Європи: вивчав 
музейну справу у Львові, Кракові, Відні, Празі, Берліні, Дрездені, 
Нюренберзі, Мюнхені, Вероні, Вененії. У 1914 р. як секретар комісії 
відділу «Старий Київ» Д. Щербаківський виїздив до Петербурга і 
знайшов у столичних музеях багато цінних матеріалів стосовно Києва 
XVII— першої половини XVIII ст. На основі його повідомлень було 
порушено клопотання про повернення цих документів до Києва \  Але 
почалася перша світова війна, і діяльність у цьому напрямі при
пинилася.

Війна змусила Д. Щербаківського взяти до рук зброю, але і на 
Галицькому фронті артилерійський підпоручник, а згодом командир 
гарматної батареї не зрадив своєму покликанню. Солдати знали: їхній 
командир ніколи не віддасть наказ про обстріл церкви чи дзвіниці, 
навіть тоді, коли вона може стати спостережним пунктом противника.

Влітку 1917 р. революційні солдати вирішили обрати Д. Щерба- 
ківського командиром полку, але військова кар'єра не приваблювала 
вченого. Всі його думки — у рідному музеї: «був би щасливий хоч 
доторкнутись рукою до його стін»,— писав він в одному з листів. 1 
несподівано ця мрія здійснилася: про Д. Щербаківського згадали в 
секретаріаті освіти Центральної Ради й запропонували йому взяти 
участь у створенні Української державної академії мистецтв. Восени 
1917 р. він повернувся до Києва.

Війна і революція завдали величезної шкоди українській культурі. 
У залишених власниками маєтках гинули безцінні скарби. Разом з 
помічниками Данило Михайлович вів облік того, що вдавалося врятува
ти, найцінніше переносив у музей. У приміщенні колишнього Педаго
гічного музею, де розмістилася Центральна Рада, а також у будинку 
колишньої школи М. Терещенка на Великій Підвальній обладнува
лися навчальні класи. Тут невдовзі розпочала роботу Українська 
державна академія мистецтв — перший вищий художній навчальний 
заклад України. Д. .Щербаківський став ученим секретарем Академії, 
почесним її членом, членом комісії охорони пам’яток старовини, з 
1920 р.— членом Етнографічної комісії Академії наук. Водночас він 
був ученим секретарем секції мистецтв Українського наукового това
риства в Києві, а з 1922 р.— заступник голови Всеукраїнського архе
ологічного комітету.

В умовах громадянської війни займатися науковою роботою було 
майже неможливо. Як свідчив В. Павловський: «у 1919—1920 рр̂  ні 
музейні робітники, ні професори вищих шкіл не одержували ніякої 
платні, і Данило Щербаківський мусив ходити для заробітку до при
станей на Дніпрі, розвантажувати й пиляти дрова. Проте це не змен
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шувало його запалу до праці» 4. Про виняткову працездатність Данила 
Михайловича писав і Сергій Єфремов: «... коли робив щось, то від
давався роботі увесь, забуваючи про свої власні інтереси і не дбаючи 
про: них. Не гребував і «чорною» роботою, коли це могло посунути 
справу» 5.

А роботи, у тому числі й «чорної», було море. Весною 1919 р. 
радянський уряд України видав декрет про націоналізацію всіх при
ватних колекцій, що мали мистецьку та історичну цінність,— їх нале
жало передати Наркомату освіти. Але відібраним у Власників речам 
невеликий штат Наркомосу не міг дати ради, і вони часто лежали без 
догляду, іноді просто неба. Особливо не щастило творам українського 
народного мистецтва: політика русифікації, що її проводила бюрокра
тична верхівка, призводила до зневажання всього національного; час- 
тр його знищували самі власники, побоюючись звинувачень у «петлю- 
рівщині». Д. Щербаківський самовіддано рятував усе, що можна було 
врятувати, поповнюючи колекції музею та його бібліотечний фонд. У 
цей час Київському музею старожитностей та мистецтв було переда
но. близько 3 000 предметів, пов'язаних з історією України. Багато з 
них і сьогодні прикрашають експозиції Історичного та інших музеїв 
Києва.

Так зусиллями невеликого колективу ентузіастів скромненький Му
зей старожитностей та мистецтв набував обрисів національного музею 
України; невдовзі він дістав назву Всеукраїнський музей ім. Шевчен
ка. Вперше в історії музейної справи в експозиції з’явилися предмети 
народної творчості. Всупереч міркуванням чиновників та снобів, які 
не вважали народну творчість справжнім мистецтвом, Д. Щербаківсь
кий. доводив: саме вона є втіленням національного духу і традицій, 
корені яких сягають у глибину віків. Запропонований ним метод аналізу 
народних декоративних виробів як творів мистецтва став важливим 
внеском у розвиток етнографії і мистецтвознавства.

. «Треба було бачити його під час праці — якою енергією він кипів, 
яким, глибоким та всебічним знанням і досвідом просякнуте було кожне 
його слово,— згадував після трагічної загибелі Д. Щербаківського його 
учень, відомий український мистецтвознавець Ф. Ернст.— ... З раннього 
ранку, не пивши і не ївши, він кидався до праці, до фотографування, 
обмірів, описання, дослідження пам’яток старовини, їхньої охорони, і 
так до глибокої ночі... Мало хто знав, що праця ця була подвижниц
твом, що в особистім житті він відмовляв собі в усім найпотрібнішим, 
віддаючи все музеєві або близьким собі людям» с. Так і не створивши 
власної сім'ї, він жив у невеличкій кімнатці музею.

, У: 1922 р. відповідно до декрету про вилучення «на користь голоду
ючих» церковних цінностей спеціальні комісії ЧК почали вивозити з 

• України історичні коштовності, срібні й золоті вироби. Не обмежуючись 
церковним майном, яке нівечилося на очах, чекісти зазіхнули й на 
музейні речі, особливо на гетьманські і царські подарунки церкві. Ро
билося це всупереч інструкції, яка забороняла переплавку мистецьких 
і культурних цінностей. Д. Щербаківський твердо став на захист істо

ричних . коштовностей, доводячи, що вони є надбанням і власністю 
України. Він сперечався за кожний хрест, за кожну церковну чашу, 
прячрму робив це зі знанням справи, а тому часто виходив переможцем.

•Ось що він пише в листі до Г. Д. Саливона від 12 квітня 1922 р. 
(лист зберігається у фондах Центральної наукової бібліотеки АН 
України): «Ви заздрите нам, що ми живемо культурним життям, але 
ось зараз замість творчої роботи ми другий місяць боремось з «Комис- 
сйей по Из'ьятию церковних ценностей из церквей и молитвенних домов». 
Урятовуючи старовинні речі, із жахом думаю: коли в Києві, де все ж 
таки більш культурні представники влади і де,єсть знавці старовини — 
з такими труднощами доводиться урятовувати старовину,^ то що ж 
робиться в провінції, де нема людей. Постарайтесь, дорогий, у себе в
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Лохвиці і в окрузі взяти на учет старовину сріблу й золоту, бо комісія 
не має права таку брати» 7.

Не маючи змоги зупинити вакханалію пограбунку національних 
коштовностей, Д. Щербаківський вирішив поїхати до Москви і добити
ся повернення незаконно відібраних предметів, що становили мистець
ку та історичну цінність. 1923 р., заручившись повноваженнями від 
Головполітосвіти УРСР, він виїхав до столиці. Наполегливість Данила 
Михайловича мала успіх — близько 5 тис. цінних речей вдалося по
вернути з Москви і Петрограда до Києва. Деякі коштовності були вже 
пошкоджені, такі, наприклад, як золотий хрест, подарований Б. Хмель
ницьким Києво-Печерській лаврі. Повернуті речі стали основою ство
реного в Історичному музеї відділу давнього золотарського мистецтва 
в Україні.

Несподівано для багатьох Д. Щербаківський виступив і як знавець 
історії музичного життя в Україні. Данило Михайлович дослідив час 
виникнення хорових капел і кріпацьких оркестрів, простежив їхню 
еволюцію, навів склад виконавців, капельмейстерів і навіть репертуар 
деяких капел. Спеціалісти високо цінували його праці з історії дерев’я
ного зодчества, української символіки, українського портрета і килима. 
Книгу Д. Щербаківського «Українське мистецтво» було видано в 
Празі.

Незаперечним авторитетом Д. Щербаківський був і серед архео
логів. Очолюваний ним мистецький відділ Всеукраїнського археологіч
ного комітету організував планове дослідження Поділля і Волині. За 
свідченням сучасників, ніхто заповзятіше за нього не займався охоро
ною культурних пам’яток минулого, фактично на ньому трималася вся 
наукова діяльність кафедри мистецтвознавства Київського етнографіч
ного товариства, заснованого ним у 1924 р. Його лекції слухали сту
денти Української державної академії мистецтв, Фребелівеького, Ар
хеологічного, Архітектурного інститутів, Інституту пластичних мис
тецтв, Київського художнього інституту, Художньо-індустріального 
технікуму. Д. Щербаківський організував виставки, археологічні та 
музейні експедиції, багато сил віддавав підготовці молодих учених, ке
руючи семінаром для аспірантів при кафедрі мистецтвознавства і семі
наром «Студіо» в Історичному музеї.

Спостерігаючи за бурхливою діяльністю Д. Щербаківського, мало 
хто здогадувався, який розлад панує в його душі. Зусилля, спрямовані 
на збереження української старовини, розбивалися об мур байдужості, 
невігластва, бюрократизму, а часто й шовіністичної зловорожості. Вже 
в середині 20-х років стало очевидним, що всупереч федеративному фа
саду СРСР і гучним промовам на теми «коренізації» центр гальмує 
процеси національного відродження України, проводить лінію на жор
стку уніфікацію, не має наміру опікуватися збереженням національних 
культурних цінностей. Показна «культурна революція» створила своє
рідну моду на псевдокультуру: в умовах потурання археологічним 
любительським розкопкам заради створення невеличкого шкільного 
музейчика сільські вчителі разом з учнями часто нищили цінні архе
ологічні пам’ятки. Особливо загрозливим, на думку Д. Щербаківського, 
був стан пам’яток монументального мистецтва: не відновлювалося те, 
що було зруйноване під час війни, бездумно знищувалися чудом уцілі
лі стародавні фортеці, культові споруди. В колишніх панських маєт
ках, старих палацах розміщувалися школи, лікарні, навіть овочесхови
ща. Старовинні меблі, твори живопису, книги, не кажучи вже про архі
ви, часто просто викидалися на вулицю. Про все це з болем Данило 
Михайлович писав у статті «Культурні цінності в небезпеці»: «Коли під 
час подорожі по провінції членам екскурсії почнуть розказувати, скіль
ки найвидатніших пам’яток мистецтва, архівів, бібліотек було знищено 
денікінцями, було вивезено поляками під час війни, коли ось зараз 
чуєш, що, наприклад, знаменитий кляштор Бернардинів будови 1602 р.
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в Ізяславі має піти під БУПР, а єдиний щодо захованості палац князів 
Острозьких у Старокостянтинові має бути цілком знесено й землю коло 
нього вже починають парцелювати на садиби,— сум і жах бере від 
думки, скільки попсовано, загинуло і скільки ще має загинути пам’яток 
минулого в такому багатому на минуле краї, як Україна».

Про нових «хазяїв життя» з погано прихованим глумом і відчаєм 
Д; Щербаківський у цій же статті писав: «Вони мусять нарешті зрозу
міти, що переведення старовинних будівель на цеглу або паливо є 
тяжкий переступ, велике варварство перед культурою і злочинне невмін
ня дати раду великим матеріальним цінностям, що залишились як 
спадщина від минулого. Усе це завваживши, «хозяйственники» мусять 
надалі, разом з представниками науки, вирішувать долю старовинних 
будівель, щоб якнайдоцільніше використати їх відповідно до справж
ніх інтересів трудящих у нових умовах життя»8.

Вчений сподівався, що його пересторогу буде почуто, та жодних 
відгуків на статтю не з’явилося. Це дуже погіршило й без того тяжкий 
душевний стан Данила Михайловича. Протягом майже чотирьох років 
його рідне дітище — Всеукраїнський історичний музей — перетворював
ся для нього на справжню Голгофу, ставав джерелоїй невимовних 
страждань.

Почалося це ще наприкінці 1923 р., коли з посади директора музею 
було усунено М. Біляшівського, а його місце зайняв А. Вінницький, 
колишній чекіст, малоосвічений інтриган, чиновник з губернської політ
освіти. Свою діяльність він почав з оголошення про намір звільнити 
музей від усього «зайвого» — картин, ікон, золотарських виробів. Лише 
звертання Д. Щербаківського у Наркомат освіти допомогли на якийсь 
час зупинити розбазарювання музейних колекцій. У кампанію цькуван
ня вченого також активно включився завідуючий відділом рукописів і 
стародруків А. Онищук. Вони скористалися з того, що під час.громадян
ської війни Д. Щербаківський приймав від приватних осіб речі на тим
часове зберігання (без реєстрації), які потім повертав власникам або 
їхнім довіреним особам. По Києву поповзли чутки про те, що Д. Щерба
ківський роздає музейні експонати, щоб потім їх привласнити. Ревізійна 
комісія, яку очолив ректор Інституту народної освіти С. Семко, не стала 
навіть слухати роз’яснень Д. Щербаківського.

6 червня 1927 р. на Байковому кладовищі ховали музикознавця і 
етнографа П. Д. Демуцького. Під час похорон ніхто не помітив у пове
дінці Д. Щербаківського нічого незвичного. Хіба що міцніше, ніж зви
чайно, потиснув він руки друзям, йдучи додому. Тут, у невеличкій кім
наті при музеї, Д. Щербаківський розклав на столі папери, написав 
акт про загрозливий стан стародавніх килимів, узяв заздалегідь напи
сані листи і вийшов з дому. Вкинувши листи до поштової скриньки, 
пішов до Дніпра. Його тіло з каменем на шиї знайшли неподалік мосту 
ім. Є. Бош 10 червня. Доки шукали, Онищук поширював нову плітку: 
Щербаківський утік за кордон, прихопивши золотарські вироби. Все 
з’ясувалося, коли П. Курінний та інші друзі одержали відправлені 
листи.

Ось що перед смертю Данило Михайлович написав П. Курінному: 
«Я втомився. Залишити музей, якому віддав кращі роки свого життя, 
не маю сили. Боротись з кваліфікованою підлістю Онищука і Він
ницького. не вмію; терпіти постійні провокаційні візити Вінницького 
далі не можу. Від ревізії музею Комісією Укрнауки нічого доброго не 
жду — адже вона й досі не починається. Досвідчені інтригани нашого 
Музею зуміють обробити ревізійну комісію так само, як обробили 
громадську опінію в справі виходу Онищука з академії, або обробити 
Семка в нашій справі. Цей самий Семко за півроку праці Комісії не 
захотів нас вислухати, незважаючи на моє прохання й незважаючи на 
те, що по декілька разів він вислуховував Онищука й Вінницького. 
Отже, результат ревізії ясний — ще більше обплюють, зганять, з бі
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лого зроблять чорне, з чесного чоловіка — подлеца. Цього пережитй я 
не можу.

Будь ласка, подбайте про те, аби було виконано мій заповіт»
Заповіт Д. Щербаківського датований 1 січня 1927 р.— отже, дум

ка про самогубство прийшла до нього не зненацька. Усі історичні власні 
колекції: килими, меблі чорного дерева, картини, малюнки, кераміку, 
скло,— він заповідав музею, де працював стільки років. Археологічну 
колекцію, фотографії, негативи, журнали і книжки з археології, 
мистецтвознавства, етнографії Д. Щербаківський заповів Всеукраїн
ському археологічному комітетові при українській Академії наук (нині 
його архів знаходиться в Інституті археології АН України). Україн
ські видання-раритети він просив передати Всенародній бібліотеці 
України, а якщо вона їх має,— Інститутові книгознавства.

Загальне потрясіння від самогубства Д. Щербаківського було на
стільки великим, що навіть партійна преса була змушена відреагувати 
на це. Ще до того, як тіло його було знайдене в Дніпрі, «Пролетарська 
правда» вмістила статтю Ф. Ернста «Подвижник музейної справи». 
«Дуб зламався,— писав він.— Дуб міцний, упертий, по-лицарському 
чесний, що стояв на сторожі інтересів української культури, україн
ської науки, музейної справи. В особі Щербаківського ми втратили 
найавторитетнішого знавця українського мистецтва, побуту, етнології, 
знавця мови, старої української літератури, музики, театру; ми втра
тили того, хто кінно, пішо, поїздом і пароплавом обійшов і об’їздив 
всі; закутки, всі міста, містечка, і села України... того, хто горів палкою 
енергією, любов’ю до праці та відданістю музейній справі... Мир праху 
твоєму! Хай кожному робітникові на ниві культури української ім’я 
твоє буде світлим зразком — зразком святої відданості справі, зразком 
чесного вартування на сторожі скарбів минулого та на користь освіти 
поколінь майбутнього» 10.

На самогубство вченого відгукнувся академік М. С. Гру шевський. 
«Не лишилось далі інших форм протесту,— писав він,— як тільки ті, 
що практикуються в примітивних умовах життя: самогубством доказати 
завдану кривду!.. Дійсно, неможливі обставини... довели його до само
губства, як останньої форми протесту». А от що написав С. Єфремов: 
«Бувають події, які буквально вопіють до сумління людського. Смерть 
чесного, чистого, саможертовного працівника— одна з найбільш вопі- 
ющих!»

На знак особливих заслуг Д. Щербаківського за державний кошт 
дозволили поховати на території Лаврського музейного заповідника, 
навпроти головного корпусу музею. На громадську панахиду зібралося 
багато людей. Про заслуги небіжчика тепло говорили академіки 
А. Ю. Кримський, О. П. Новицький, П. П. Курінний. Посмертну маску 
вченого передали Музею українських діячів науки і мистецтва.

Невдовзі ставлення партійно-урядових кіл до Д. Щербаківського 
різко змінилося. Це було пов’язане з тим, що велика група київських 
учених (79 чоловік, серед них М. С. Грушевський, О. П. Новицький, 
С. О. Єфремов, О. В. Корчак-Чепурківський та ін.) звернулися до уря
ду УРСР з вимогою провести у справі Д. Щербаківського подвійне слід
ство— кримінальне і громадське: Це налякало апаратників, не заці
кавлених у порушенні самого питання щодо «збереження» культурних 
цінностей України. Було прийнято рішення листа не публікувати, а при 
розслідуванні на перший план винести групову боротьбу в наукових 
колах. Нарком освіти М. О. Скрипник доручив своєму заступникові 
Я. П. Ряппо розібратися з фактами цькування Д. Щербаківського ” . 
Справа закінчилася виключенням із партії та звільненням з роботи 
Вінницького. Але, як свідчить відомий українознавець В. Павловський, 
вже через місяць після смерті Данила Михайловича М. Скрипник на
звав передсмертний лист Щербаківського «контрреволюційним», а пе
тицію 79 вчених — «антирадянською вихваткою»,2. Далі почалися
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зовсім незрозумілі речі. Слідчого Міляшкевича, який розпочав з'ясо
вувати причини самогубства вченого, замінили новим, який із розслі
дуванням справи не квапився. Невдовзі слідство зовсім припинилось.

На надзвичайному засіданні Українського історико-філологічного 
товариства у Празі, присвяченому пам’яті Д. Щербаківського, профе
сор В. Старосельський сказав: «Самогубство Данила Щербаківського 
не було проявом слабості. Навпаки, це був акт бою, боротьби. Від
давши всі свої сили ідеї, він не повагався віддати їй і життя. Вічна 
пам'ять борцеві, що й смертю своєю боровся!»,3.

Акт боротьби побачили в самогубстві Д. Щербаківського і партійні 
лідери України. До його імені було приклеєно ярлик «буржуазного 
націоналіста», і в 1934 р. його могилу зрівняли з землею. У тому ж 
році був розгромлений Всеукраїнський археологічний комітет, багато 
учнів Щербаківського (в тому числі й П. П. Курінний) потрапили за 
грати.

Сумною виявилася і подальша доля Всеукраїнського історичного 
музею ім. Шевченка. За нового директора (ним став колишній викладач 
літератури Київського сільськогосподарського інституту Р. Заклин- 
ський), руйнування музею прискорилося. Ніхто не чинив спротиву на
казам Укрголовнауки, за якими дбайливо зібрані й описані золотарські 
вироби вивозилися до Москви і навіть за кордон. Як свідчить В. Пав- 
ловський, за кілька років по смерті Д. Щербаківського комісія з 
Москви забрала назад усі коштовності, які вивіз Щербаківський,— усі 
пішли на переплавку. Невдовзі розформували і музей, розподіливши 
його фонди по кількох музеях. Колекції, що впродовж чверті віку 
збирали Д. Щербаківський і М. Біляшівський, були розпорошені, знач
на частина їх загинула. Що ж до імені Д. Щербаківського, то до 60-х 
років його не згадували взагалі. Тільки в наші дні стало можливим 
віддати належне світлій пам'яті Данила Михайловича, відновити його 
моггілу. * *
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Микола Ткачук

УКРАЇНСЬКИЙ ХАРАКТЕР 
В «ЕНЕЇДІ» І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
Для поета не існує абстрактної людини, одірваної від національної, історич

ної та соціальної основ. Національному елементу, який багато в чому пояснює 
і розкриває риси людини, І. Котляревський у своїй поемі «Енеїда» приділяє чи
малу увагу.

Національна специфіка твору виявляється в таких площинах: національні 
характери, національні проблеми, національно-художня форма, тип образності. 
Козаччина наклала на український характер карб волелюбності й патріотизму, 
мужності та відваги. Крім того, сторіччя феодального поневолення сформували 
цілком інші якості національного характеру як серед привілейованих, так і по
сполитих. Сформувався тип пана-визискувача, паразита, що бенкетує, і тип 
слухняного кріпака, який схиляється перед наругою. Гадаємо, що обидва ці 
аспекти національного характеру детерміновані соціально-політичними фак
торами.

1. Котляревський прагне пояснити поведінку людини умовами її життя, що 
дозволило йому збагнути й національну обумовленість характеру. Поет нама
гається віднайти гармонію між традиціями «природного» національного буття 
українського народу і новими суспільно-державними порядками в Україні на
прикінці XVIII ст., «між народом і державою, між особистістю і суспільством, 
між окремим і загальним» >. Отже, поет підносить проблему національного ха
рактеру до рівня концепції людини. Цей його інтерес до проблеми націо
нального характеру обумовлений кількома причинами: по-перше, ця проблема 
постала у зв’язку з ідеями відродження особистості, взагалі української нації, 
її виживання, її подальшого історичного розвою; по-друге, загальноєвропейська 
«романтична» увага до життя народів, звичаїв, фольклору обумовила інтерес 
до долі та історії українців. Для України, окрім того, питання про національ
ний характер набуло політичного забарвлення. Як помітив ще О. Огновський, 
«Енеїда» Котляревського стала тоді «цілющим і живим ліком для українського 
люду, що по забратті волі попався в безодню загибелі національної, суспільної 
і просвітньої». Письменникові було нелегко в середовищі української інтеліген
ції, яка «була зноровилась бажанням панування і подекуди полюбила вже 
московські порядки». Пани-козаки ставилися до козаків-хліборобів і до іншого 
поспільства з великим презирством; вони «покинули звичаї й обичаї батьків
ські і забули перекази про колишню народну славу». Завданням І. Котлярев
ського було «спонукати перевертнів», які б, «споглядаючи на образ упадку 
України, стямились у своїм безголов’ї і серцем прихилились до полишеного 
поспільства» 2.

Згідно з давньою українською (від легенд про Муромця) традицією націо
нальний характер в «Енеїді» суперечить офіціозному, самодержавному його 
трактуванню. І. Котляревський пропагує не покору, холопство, плазування 
перед самовладцями, а волелюбство, духовну незалежність, готовність умерти 
за свої переконання. Такий образ козака-українця буде захоплювати і роман
тиків 20—40-х років, і наступні покоління митців.

У часи І. Котляревського широко побутувало поняття «субстанційних» 
і «прищеплених» рис характеру. Виносячи на перший план почуття патріотиз
му («Любов к отчизні де героїть, Там вража сила не устоїть»), митець не за
буває, що навіть серед субстанційних рис є не тільки гідні, а й низькі, недо- 
стойні, які можуть проявитись у певні історичні моменти. Отож І. Котля
ревському важливо було підкреслити неповторність українців, що проявляється
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в усьому: у сіітогляді, темпераменті, у способі думання та почування, в мові, 
природній схильності до гумору тощо. Поет показав велику життєву енергію 
українців, їх життєлюбство, хоробрість, ніжну душу, їх могутній, благородний 
і караючий сміх, що постали на руїнах державності. Дотепне, іронічне, гумо
ристичне й сатиричне змалювання народного життя, соковитий побутовий ко
лорит, сама мова вислову, зіткана з яскравих і барвистих тропів, спонукали 
П. Куліша зробити хибний висновок про комічно-карикатурне зображення 
життя українців, про «бурлацьке юродство Котляревського», який, мовляв, 
сміється тільки з народу3. Цей погляд на «Енеїду» І. Котляревського запе
речили О. Огновський, М.‘ Максимович, О. Кониський та інші дослідники. 
Зокрема, О. Огновський, полемізуючи з П. Кулішем, твердив, що авторові 
«Енеїди» й на думку не спадало підлещуватися панам і задля їх забави 
висміювати звичаї і обряди темних, незрячих своїх братів. «Він перейнявся 
високою ідеєю зрушити своїх земляків із морального упадку, розбудити пере
вертнів, щоб полюбити покинену, заплакану матір Україну»4. Гумористично- 
глумливе ставлення до народу в поемі І. Котляревського заперечував і М. Мак
симович. Натомість він бачив тут сміх народу, що його очищає і підносить. 
«Сміх був завжди до душі українцям, хоча б він і був крізь сльози». І. Кот
ляревський, підкреслював вчений, не захоплюється односторонньо ні панами, ні 
посполитими. Поет змальовує своїх героїв і життя «точнісінько так, як у на
шій народній поезії, яка потішалася над панством, над усім, що попадалось їм 
під веселий час піснетворчості» 5.

1. Котляревському була зрозумілою багатомірність національного характе
ру. «Природність» людини часто вступає у суперечність з «прищеплюваними» 
державою, панством нормами поведінки: комічною є сцена зустрічі троянців- 
козаків із Дідоною, яка нагадує епізод у палаці цариці з повісті М. Гоголя 
«Ніч перед різдвом», де відтворено, як запорожці попадали ниць перед імпе
ратрицею.

Вірнопідданство, холопство, самоприниження перед вельможними — всі ці 
та інші риси «малоросійства» висміюються і в «Енеїді». «Поема Котляревсько
го,— писав М. Дашкевич,— може бути названа широкою картиною малоро
сійського суспільства в рамках травестії і бурлеску. Забавний тон переважає, 
але не панівний виключно. Над усім панує своєрідне споглядання життя, що 
виключає твір Котляревського з ряду звичайних травестій».

М. Дашкевич відзначив також, що в поемі І. Котляревського «постала 
з своєю різко окресленою індивідуальністю» вся Україна і що в цьому творі 
автор «показує властивий нашій натурі контраст волі і безсилля, стремління 
і виконання, пориви до створення чогось великого в житті, подібного до того, 
як багато лиха зазнав Еней на шляху до створення Римської держави».

Як письменник-просвітитель І. Котляревський утверджував гуманістичну 
концепцію людини, спирався на предковічні морально-етичні традиції України. 
Ця концепція суперечила офіціозним ідеологічним уявленням про людину і 
державу, за якими (ще від часів Івана Грозного) основою державної сили вва
жався людський страх. Просвітителі не прийняли цю концепцію. Для І. Кот
ляревського страх — не норма, а відхилення від неї. Поет висміює людську 
полохливість, страх перед обставинами й випробуваннями («Еней од страху 
з плигу збився, В умі сердега поміщавсь і зараз сам не свій зробився»). Поет 
переосмислює саме поняття страху, використовує його як одну з характери
стик заперечуваної ним світобудови. В цьому також виразно окреслюється 
самобутня-світоглядна позиція І. Котляревського як просвітителя.

Національний характер, сформований за певних соціальних та політичних 
обставин (згадаймо хоча б прозорі вислови Котляревського про козацьку ста
ровину, часи Сагайдачного, Дорошенка, Запорозьку Січ, Залізняка, «полтав
ську Шведчнну», походи під Бандери тощо), є самобутнім і неповторним, бо 
неповторними є доля кожного народу, його історичний розвиток. По суті,
І. Котляревський відкинув класицистичне розуміння характеру. Наприклад, 
французькі класицисти вважали, що характери виражають певну комбінацію 
окремих властивостей і спроможностей людської природи, але «ця комбінація, 
рівно як і утворюючі її «спроможності», такі ж незмінні, як і сама природа.
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Характери — це ті окремі величини, на які розчленовуються в процесі її вивчен
ня людська природа, подібно як і самі характери розчленовуються на утво
рюючі їх властивості, з яких визначальним е та чи та пристрасть, «схильність 
душі», за термінологією Бекона. Є. Купреянова пише про героїв французьких 
класицистів: «Що таке врешті-решт Сід, Горацій, Ціна, Нікомед, Ґерміона, 
Федра, Нерон, Роксана та ін.? Абстрактні сутності, формально-логічні категорії 
універсального розуму, до того ж водночас і французькі аристократи, які ви
ступають під античними іменами, чи ж образи загальнолюдських, природних 
характерів, які створені за зразком історичних, але очищених від усього ви
падкового, зовнішнього, що міститься в історичних життєписах? Думається, 
що ближче до істини — друге» 6.

Національний характер не є закостенілою константою і не може перетво
ритись на метафізичну сукупність навіки заданих «природою» якостей. Так, це 
незмінна величина, яка, однак, залежить від суспільних та історичних умов 
розвитку нації. «Енеїді» Вергілія український автор надає нового ідейного 
звучання (але водночас дотримується «моделі» попередника, адже цього вима
гає і сам жанр — поема-травестія). А тому і в характерах дійових осіб, пере
одягнених в українські строї, є дещо від їх літературних прототипів. Однак 
І. Котляревський «націоналізував» античні характери й зобразив, як умови 
життя, нові обставини можуть підносити людину до висот громадської свідо
мості або, навпаки, спотворювати її «природну» натуру, її «українську душу», 
перетворювати на раба-гречкосія. Не випадково Анхіз, заповідаючи Енеєві 
«розплодити великий і завзятий рід», довго «жити та поживати», застерігає 
свого нащадка, щоб козаки-троянці були мудрими, бо щастя їх триватиме доти:

Покіль не будуть цілувати
Ноги чиєїсь постола...

У схему Вергілієвої епопеї український автор вмістив зовсім новий соціаль
но-побутовий та історико-етнографічний світ, освітлений національним світоба
ченням і обарвлений українським народним гумором. М. Дашкевич навіть го
ворив про гумор, бурлеск як невід’ємну ознаку «українського народного генія», 
характерну рису українського національного характеру. Поему І. Котлярев
ського проймає ідея гуманізму, характерна для XVIII ст., тобто «діяльна 
любов чоловіка як такого і до всього народу і почуття соціальної справедли
вості», що не спиняло поета «добачити хиби не тільки інших національностей, 
але й темні боки в характері, житті власного народу».

Динаміка національного характеру, його різноманітність та багатство були 
збагнуті українським митцем. Саме розуміння глибинних коренів того, що від
різняє українців від інших народів, і живило глибоку віру автора «Енеїди» 
у прийдешнє, коли проста людина буде вільною, «у вольності вік доживати». 
Через натяки, алюзії автор прославляє козацтво України, яке не раз доводило 
свою боєздатність, а тому поетові хотілося (як за часів ГетьманщиннІ) збе
регти для України певну адміністративно-політичну незалежність і хоча б 
«нерегулярне» козацьке військо. Цю ідею, яка у царського уряду не. мала 
жодної підтримки, І. Котляревський висловлює дуже своєрідно: то він згадує 
про славу козацтва, його походи, про гетьманів, то порівнює латинське військо 
із запорозьким, з козацькими полками, від походу яких земля угиналася, у 
небо вихор здіймався, то натякає, як козаки боронили Україну та Росію від 
турецьких набігів. Водночас І. Котляревський сумує за втраченою славою 
козацтва й незалежністю України. У IV частині, при описі перетворень людей 
на звірів, він іронізує над козаками, порівнює їх із волами: «Пропали! Як Сір
ко в базарі! Готовте шиї до ярма, По нашому хохляцькому строю, Не будеш 
цапом, ні козою, А вже запевне що волом». Нащадки славних козаків і справді 
були перетворені на кріпаків, що тягли ярма. Серйозне і сумне подається в на
ціональній традиції сміху над собою і своїм горем — «з нещастям тісно пооб- 
тершись* біду стрічати мов шутя». Алюзії, алегорії зустрічаємо тут на кожному 
кроці. Цариця Цірцея, «люта чарівниця і дуже злая до людей», перетворю
вала цілі народи на своїх служак, рабів. Хто опинився на її царському одгро-

94 Київська старовина



ві — потрапляв мов у в’язницю. Хіба не впізнаються у цьому образі імперська 
Росія та її цариця Катерина? Ця картина написана в стилі гротескного реаліз
му ' (умовність і фантастика, перетворення людей у звірів, метаморфози),--що 
стає художнім засобом вираження того гіркого відчуття історичної .упослідже
ності України, яке з винятковою силою пройняло його сучасників-українців. .

Поет змальовує різні верстви населення України: у поемі згадується чу
мацтво, троянці теж інколи уподібнюються до чумаків як мандрівники; Невтес- 
Охрім — це справжній народний характер, мастак на усі руки. Це бувалий 
чумак, що їздив зі своїм товаром навіть у Шльонськ (Сілезія). В усьому Охрім 
знає порядок, веде свою справу по-господарськи: «Не раз ходив за сіллю 
в Крим; Тарані торгував возами, Всі чумаки братались з ним. Він так зда
вавсь і нікчемний, Та був розумний, як письменний, Слова так сипав, як 
горох...» Невтес-Охрім — порадник і добрий товариш, характерник і трудолю- 
бець, що уособлює народну мудрість:

Чим більш журилися — все гірше,
Заплутаєшся в лісі більше,
Покинь лиш горе і заплюй.

Діють тут і представники державної влади, чиновники, духовенство, пани-крі- 
посники, солдати, ремісники, козаки, селяни тощо. Вони й відбивали структу
ру тогочасного суспільства, погляди, громадські й приватні інтереси. І. Кот
ляревський змальовує українське життя у всій його неоднорідності, але в зо
браженні останнього переважає морально-етичний аспект. Тому його герої часто 
постають як «жанрові» герої, котрі вміють радіти життю і знаходити насоло
ду в самому людському бутті. Та це й громадяни, які на перше місце ставлять 
суспільне благо, «общеє добро». Козаки славу здобувають не так собі, як своїй 
«отчизні», себто Україні. Отже, герої І. Котляревського несуть у собі новий 
світогляд, нову філософію життя: йдеться про прагнення до консолідації нації 
в умовах імперії. «Общеє добро» як головний принцип діяльності людини 
в ім’я держави відбиває нові світоглядні засади героїв, які передбачають утво
рення держави на національній основі. В поемі прославляється висока особиста 
активність людини, її «моторність», ініціатива у різних сферах життя. Це' ви
разно відповідає настановам просвітителів, їх принципу громадянської 
рівності членів суспільства перед державою, законом. «Природність», яка розу
міється І. Котляревським як сутність людської натури, наповнюється глибоким 
гуманістичним змістом, що несе в собі й соціальний аспект. Розвиток «природа 
ності» людини — це етичне виховання громадянина, представника своєї нації. 
Молодій українській нації, її консолідації і потрібна людська активність, тем
пераментність та ініціативність. Незвичайна жвавість, «моторність», ініціатив
ність також відрізняє героїв української поеми від їх античних прототипів. 
Вони миттєво приймають рішення і діють навіть на грані ризику в ім’я спіль
ної справи. Часто від їх «моторності», тямовитості та рішучості залежить 
не тільки їх особистий успіх, а й життя товариства.

«Енеїда» І. Котляревського втілює в собі нову концепцію людини. її ге
рої— «приватна людина»: вона не наділяється рисами, властивими, скажімо, 
героєві драми «Олексій — чоловік божий», де людський ідеал окреслювався 
у категоріях релігійної доброчинності. Герої «Енеїди»—це «приватні люди», 
чому, власне, з їх облич і знято «етикет-чин», «канон», що відповідає тій со
ціальній групі, до якої даний персонаж належить. «Канон», «чин» поведінки 
був вироблений середньовічною естетикою, яка вважала, наприклад, «благо- 
чинність» однією з основних достоїнств людини. Ось чому у давньому україн
ському письменстві є чимало застережень проти порушень «чинності» поведін
ки певної особи, виступи проти її «самочинства». «В літературному зображен
ні,— писав Д. С. Лихачов,— реальні люди або підтягувались до цих ідеалів, 
або відкидались саме з точки зору цих ідеалів» 7. У новому письменстві, зокре
ма і в «Енеїді», людина наділена індивідуальною свободою, має приватне жит
тя. Вона має право на вибір дій і поведінки поза «чином», приписами та кано
нами. Отже, вона діє, як вільна особистість. Автор української поеми підно
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сить проворність, «моторність:», активність героїв-троянців; їх богатирська сила, 
краса і розум справляють незвичайне враження на чужинців. Герої Котлярев
ського — завзяті танцюристи і співаки, добрі гравці у шашки та всякі народні 
ігри, майстри на всі руки, кмітливі і хоробрі, дотепні і безстрашні вояки, яким 
«всяке горе здавалось по коліна море».

Думається, варто глибше вивчити місце «Енеїди» І. Котляревського в істо
рії самоусвідомлення українців як нації. Таким же важливим аспектом є до
слідження естетичної концепції людини і художнього вираження ідеї особи
стості в літературі кінця XVIII — початку XIX ст.

Позитивні риси героїв І. Котляревського виступають як ідеальне в його 
загальнолюдському смислі. Письменник відмовився, по суті, бачити в людині 
маріонетку чи гнану фатумом жертву. В його розумінні доля —це вся сукуп
ність зображуваних у поемі подій та обставин, роздумів, бажань і прагнень 
героїв. Це реальна правда життя, що розуміється як поведінка і стосунки 
героїв, а також як логіка розвитку характерів. І хоча герої поеми постають 
як люди з цілком визначеними характерами, проте у просторі поеми вони від
чувають і думають не тільки в рамках свого типу поведінки (враження від 
нових зустрічей, переживання ніби розмивають попередню окресленість їх 
характерів), а й набувають нових рис і втрачають деякі з попередніх. При 
цьому важливо підкреслити, що, за концепцією митця, розум також не є єди
ною детермінантою долі (як у класицистів): автор показує, як нерідко при
страсть, сильні почуття чи випадок успішно спростовують накреслення розуму. 
Помітно, що І. Котляревський критично ставиться до культу розуму, персоні
фікованого на землі постаттю освіченого правителя. Абсолютистські режими 
у Франції, Англії, Австрії, Пруссії, Іспанії наштовхували його на серйозні роз
думи. Польський дослідник С. Козак вважає, що І. Котляревський виразив 
у художній формі ідею національної незалежності, той демократичний дух, що 
йшов від козацької республіки.

Після 1654 р. чітко окреслився конфлікт між прагненням українського на
роду до власної держави і всезростаючою залежністю від царського самодер
жавства, що й призвело врешті-решт до зруйнування Запорозької Січі. Осві
чені верстви України денаціоналізувалися, переходили на службу до росій
ської адміністрації, ставали «малоросами», втрачали свою елітність і державо
творчі здатності. Але в широких народних масах ще жили ідеї козацького рес
публіканізму, пошановувався тип козака як захисника своєї держави. Звідси — 
його героїзація в «Енеїді», елементи поетики «Слова о полку Ігоревім», на
родних дум та історичних пісень, своєрідне переплетіння бурлескно-травестій
ного ставлення до дійсності з тугою за тим минулим, де жив дух героїзму, воля 
і незалежність України. Боротьба за розбудову «нової Трої» виводить героїв 
Котляревського-просвітителя із приватної сфери. їх хвилюють проблеми Віт
чизни, що й визначає мету їх подорожі, змагань, долання всіх перешкод, 
самореалізації кожного.

Звернення до народної мови, до зображення життя широких народних 
мас відповідало романтичному духові часу, руйнувало систему класицизму. 
І. Котляревський почав зображати реальну людину в побутовому оточенні, 
в героїчних і земних діяннях. Ідея людської особистості, яка потребує прав та 
уваги саме тому, що вона особистість, а не тому, що вона поміщик чи гетьман, 
була вираженням просвітительських вимог «права людини і громадянина». 
Поетизація людського в людині, її «природного права» руйнувала в ідеології 
та мистецтві основи самодержавного гноблення особистості й народу.

У часи написання «Енеїди» різні літературні напрями і філософські школи 
давали свою концепцію людини, визначали критерії її сили і слабості. І. Кот
ляревський заперечив станову оцінку особистості, та разом з тим скептично 
поставився до прекраснодушних спроб моралістів-просвітителів безповоротно 
і остаточно змінити природу людини. Він визнавав положення просвітитель
ської антропології про те, що людина є істотою розумною, але вважав, що 
людині притаманний альтруїзм, неповторні індивідуальні здібності, своя сила 
і слабість.

Ідейно-естетичною основою висвітлення дійсності в бурлескно-травестійно-
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му творі є сміх, народний гумор. Автор сміється над своїми персонажами (ін
коли нещадно), примушує їх діяти алогічно, комічно, чим й опускає їх із не
бес на землю, «оземлює». «Високі» герої класицизму по-народному розва
жаються, по-простому святкують, танцюють, веселяться, одягаються то як 
люди «третього стану», то як українські пани, то як античні боги. Сміх 
І. Котляревського був ефективним, дійовим засобом етико-морального запере
чення того, що віджило і вичерпало. Через сміх поет нагадував світові про ту 
етнічну спільноту (в її найхарактерніших рисах історичного й сучасного бут
тя), про яку Європа почала забувати. Виявилося, що є ще цілий великий на
род зі своєю територією, мовою, побутом, звичаями, обрядами, етико-соціаль- 
ними поглядами, особливостями психічного складу та національного харак
теру, своєю філософією буття, етнографією, зі своєю «зруйнованою Троєю» 
і «майбутнім Римом». І цей народ — українці.

«Єнеїда» І. Котляревського міцно спирається на традиції старої літератури, 
однак якісно є новим художнім явищем української літератури: вона писана 
не книжною, а народною мовою, дає нову естетичну концепцію дійсності й лю
дини, нову філософію буття українського народу.

1 Яценко М. Іван Котляревський / /  Історія української літератури: У 2-х т — 
К., 1987.— Т. 1.— С. 177.

2 Оновський О. Історія літератури руської (української).— Львів, 1889.— Ч. 2.— 
С. 196 (фотопередрук Олекси Горбача.— Мюнхен, 1991).

3 Куліш П. Котляревський / /  Основа.— 1861.— Ч. 1.— С. 259—261.
4 Максимович М. К пятидесятилетию со дня смерти Йвана Котляревского / /  

Киевская старина.— 1888.— Т. 23.— Кн. 2.— С. 390.
5 Там само.— С. 390.
6 Купреянова Е. Н. К  вопросу о классицизме / /  XVIII век.— М.; Л.: Изд-во 

АН СССР, 1959.— Сб. 4.— С. 14—15.
7 Лихачов Д. С. Человек в лнтературе древней Руси.— М., 1970.— С. 20.
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Микола Кучинський

ДЕ Ж СПРАВЖНЯ 
«НАТАЛКА ПОЛТАВКА»?

Готуючись до ювілею українського поета, літературного критика, першого 
міністра освіти Української Народної Республіки І. Стешенка, я познайом 
мився з його статтею «Древнейший список (1820 г.) «Наталки Полтавки» 
И. П. Котляревского «Описание»)», що була вміщена в журналі «Киев* 
ская старина» за 1901 р. 1 Зацікавило в ній те, що автор неординарно трак* 
тує список «Наталки Полтавки» 1821 р., яким послугувався І. Срєзневський, 
коли друкував п'єсу в «Украинском сборнике» 1838 р.

«Наталка Полтавка» була написана І. П. Котляревським 1819 р. і поши
рювалася в рукописах. Цю п’єсу упродовж тривалого часу без згоди автора 
ставила російська трупа І. Штейна, де роль Возного виконував Михайло 
Щепкін. Переписування, постановки поступово нівелювали першооснову «На
талки Полтавки», бо рукопис самого І. Котляревського не знайшли. І тоді 
І. Срєзневський друкує п'єсу відповідно до списку 1821 р., який увійшов до 
всіх академічних видань українського драматурга. У праці Н. С. Ткачєнка 
й К. О. Ходосова читаємо: «Найавторитетнішим і найдавнішим вчені вважа
ють той список, на папері якого стоїть водяний знак 1821 року»2. При 
цьому автори посилаються на статтю А. П. Ш амрая3. Це посилання супе
речить публікації І. Стешенка на сторінках «Киевской старнньї», тому що 
останній користувався списком 1820 р.— значно ближчим до оригіналу, 
оскільки він був зроблений через рік після написання оригіналу «Наталки 
Полтавки».

У своїй статті І. Стешенко подає історію цього списку. Спочатку рукопис 
зберігався у бібліотеці відомого бібліофіла Лукашевича (на звороті остан
нього листка написано і закреслено це прізвище, з примітки І. Стешенка.—
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М. К.), потім — історика Д. Маркевича, пізніше — у полтавського шануваль
ника старовини Бучневнча, потім — в українського поета Жарка. Зрештою 
він потрапляє до І. Стешенка. На жаль, відшукати цей список «Наталки 
Полтавки» 1820 р. в рукописному відділі Центральної наукової бібліотеки 
ім. В. 1. Вернадського НАН України (Ф. 207) досі ие вдалося, тому через 
журнал ми звертаємося до всіх працівників книгосховищ, бібліотек, архівів, 
музеїв, приватних осіб, у розпорядженні яких є колекції: спробуймо спіль
ними зусиллями розшукати цей історичний і художній документ. З цим закли
ком ми зверталися до учасників міжнародної наукової конференції «Наукова 
бібліотека в сучасному соціокультурному контексті», що проходила в ЦНБ 
ім. Вернадського, з ним же звертаємось і до читачів «Київської старовини».

Щоб переконати громадськість у необхідності цих пошуків, наведемо 
кілька з майже 600 (за І. Стешенком) розбіжностей в цих двох списках.

(І) Список 1821 р. 1 * 3 4 5 (II) Список 1820 р. 8

...Наталка піднесла печеного кабака 
(с. 224).
...Ой на горі, по Панянці (с. 221). 
...золото— не дівка (с. 223).

...Наталка піднесла печеного гарбу
за (с. 5).
Ой на горі, на полянці (с. 6). 
...то-то дівка (с. 3) та ін.

Як бачимо, другий варіант більше відповідає українській народній мові. 
Особливо, за словами І. Стешенка, оригінальний текст постраждав у видан
ні І. Срезневського. Найбільша кількість невідповідностей у тексті Возного 
«у всякому разі неповні українські контури названого типу дають себе зна
ти» 6,— зазначає дослідник і наводить вісім таких прикладів:

...Настал мой часі (с. 219). ...Настав мій час! (с. 8).
...Но желаю із медових уст твоїх... ...Но бажаю із уст твоїх медових 
(с. 219). (с, 8) та ін.

Отже, І. Стешенко прагнув відродити справжню «Наталку Полтавку», 
дати їй власне українське повноцінне життя, він зробив у тексті корективи 
відповідно до рукопису 1820 р., аби наблизити передрук до оригіналу, бо 
список 1821 р. «русифікований»7. Але, на жаль, ця публікація лишилася поза 
увагою українських літературознавців, і ми заново відкриваємо її через 
92 роки.

Тож на часі повернути «Наталці Полтавці» справжнє обличчя. Сподіва
юсь, що знайдуться ентузіасти, яких зацікавлять текстуальні розбіжності цих 
двох списків.

1 Стешенко И. Древнейшнй список (1820 г.) «Наталки Полтавки» И. П. Котли-
ревского («Опясание») / /  Киевская старина.— 1901.— Т. 73.— С. 2.

3 Ткаченко Н. С., Ходосов К. О. Іван Котляревський у школі.— К.: Рад. школа. 
1977.— С. 101.

8 Шамрай А. П. До тексту «Наталки Полтавки».— Котляревський /. П. Повиє 
зібрання творів: У 2 т.— К.: Вид-во АН УРСР, 1953.— Т. 2.— С. 115—152.

4 Котляревський / . Поетичні твори. Драматичні твори. Листи.— К.: Наук, думка, 
1982.

5 Киевская старина.— 1901.—Т. 73.
6 Там само.— С. 8.
7 Там само.— С. 7.
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Олександр Пономарів

ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО
Мовою Тараса Шевченка,, як і всією його творчістю, захоплювалися і 

захоплюються. Це цілком зрозуміло, адже Кобзар відродив і повернув рід
ному народові Слово, «пішов за це Слово на хрест, спокутуючи десятиліттям 
каторги, стражданнями й смертю «первородний» гріх свого народу — гріх 
покори, безмовності, малороської запопадливості, холуйства й перевертни- 
цтва... Всупереч усім випробуванням і спокусам, усім батогам і пряникам, 
він залишився до останку вірний своєму офіційно «неіснуючому» народові» '.

Мовою та творчістю великого поета спекулювали і спекулюють. Ще не 
так давно на підставі його «русских повестей» доводили двомовність укра
їнського народу в особі його найбільшого представника. З цих самих мірку
вань пам’ятник на Чернечій горі біля Канева «прикрасили» уривком із ро
сійськомовного «Щоденника». Ну, а остання строфа «Заповіту» правила за 
неспростовний доказ того, що Тарас Григорович — палкий прихильник Ра
дянського Союзу і трохи не член комуністичної партії.

Тепер з’явилося чимало «вдосконалювачів» української літературної мови, 
що знаходять у ній «штучні», «вигадані», «неприродні» слова, яких не було 
в мові Шевченка, а «вдосконалювачі» можуть писати й розмовляти лише так, 
як він. «Мова Шевченка — на меншім вони не помиряться. І, мабуть, на те 
нема ради. Треба полишити їх так. Нехай чекають, аж Шевченко встане і 
буде писати їм у газети, перекладати популярні книжки, писати історичні чи 
критичні праці. Це спокійніше. Тим більше що Шевченко не встане. Бо якби 
встав та й став справді писати, міг би вийти скандал в благороднім сімей
стві. Писати так, як він писав у сорокових чи п’ятдесятих роках, Шевченко 
тепер, певно, не став би, бо життя йде й мова не стоїть, а змінюється»2. 
Михайло Грушевський писав це 1907 року, але його слова актуальні й зараз.

Скажімо, повертаються до активного вжитку заборонені за часів більшо
визму нормальні форми звертання пане!, пані!, панно!, добродію!, добродійкоі 
А в оборонців «соціалістичної справедливості» напоготові цитати з іііевчен- 
кових творів: «Людей у ярма запрягли Пани лукаві; Я різав все, що паном 
звалось». Ці люди або не читали всього Шевченка, або бачили тільки те, що 
їм потрібне. Бо ж, крім пан — «багач, вельможа, поміщик», у поета є й пан• 
як форма звертання чи називання: «Відкіля ти? Хто ти такий? Я, пане, з 
ВІльшанй; Нехай вам, панове-товариство, Бог допомагає; Спасибі вам і панові 
Артемовському за ласкаве слово; Спасибі вам, панове-молодці, Преславнії 
запорожці, За честь, за славу, за повагу; Вельми і вельми шанобная і любая 
моя пані; Панно, пташко моя! Панно, доле моя!; Посилаю тобі, мій щирий 
друже, дещо моєї нікчемної роботи. А любій панночці Ганнусі, замість мазу
рок Шопена, наші пісні»3.

Топонім Бесарабія (Басарабія) в українській мові, як свідчать твори кла
сиків нашої літератури та Словник української мови за редакцією Бориса 
Грінченка, вимовляється й має писатися без подвоєння с (порівняйте Росія, 
Єсентуки тощо). Правопис 1946 року, перевиданий у 1960-му, запровадив 
написання Бессарабія. (Навіть зробили корективи на фронтоні Бесараб.ського 
базару в Києві — і ніхто не поцікавився, скільки це коштувало, як тепер 
цікавляться «трудящі» при поверненні вулицям наших міст їхніх стародавніх 
назв замість Червоноармійських, Ленінських, Січневих повстань і їюд.). У 
Шевченка читаємо: «Покинув матір і господу, Покинув жінку, жаль та й , 
годі! На Бесарабію пішов; Я вже думав, що ти, крий Боже! занедужав або 
принаймні на Бесарабію помандрував; А я думав, що ви вже од нас на 
Бесарабію помандрували»... (Словник мови Шевченка (далі Словник), т. І, 
с. 24; т. її, с. 462).
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Самовідданий борець за чистоту нашої мови Борис Антоненко-Давндозич 
не один раз у своїх працях і виступах переконливо обстоював первісні форми 
назв українських міст Броварі, Ромен, річки Дін. На жаль, в офіційному 
вжитку досі використовуються перекручені на московський кшталт їх назви — 
Бровари, Ромни, Дон. Тим часом у Шевченка: «В Броварях Уже повінчана 
гуляє його Настуся молода!; І книжечок з кунштиками В Ромні накупила; 
Сулу в Ромні загатила Тілько старшинами Козацькими; Чумаки на Дін 
пішли» (Словник, т. І, с. 46, 179; т. II, с. 215).

Сучасні українці, навіть фахівці з питань економіки, не завжди розріз
няють пароніми гривня (грошова одиниця) та гривна (металева прикраса 
на шию). Тож треба частіше читати Шевченка: «Та й сон же, сон напрочуд 
дивний, Мені приснився — Найтверсзіший би упився, Скупий дав би грішшо, 
Щоб позирнуть на ті дива» (Словник, т. І, с. 152). У Києві є вулиця Рогні- 
динська, яку в засобах масової інформації нерідко звуть Рогнединською. 
Князівну, на честь якої названо вулицю, величали не Рогнеда, а Рогніда. І 
це нам підказує Шевченко: чсУ князя свято, виглядає Із Литви князя-жениха 
За рушниками до Рогніди» (Словник, т. II, с. 199—200).

Пам’ятаючи, що Тарас Шевченко є одним з найголовніших будівничих 
нашої духовності (, зокрема, літературної мови, до його Слова треба стави
тися шанобливо та об’єктивно; бо попри зміни, що відбулися в мовній царині, 
відколи український народ живе без Великого Кобзаря, він у багатьох ви
падках лишається незаперечним авторитетом при доборі найвідповіднішого 
духові української мови варіанта того чи іншого слова, при остаточному вироб
ленні лексичних, граматичних та літературних норм. 1 2 3

1 Рябчук Микола. .Чи потрібен нам сьогодні Шевченко? // «Молодий журна
ліст»,— 1989 — березень!

2 Великий українець.—К., 1992.—С. 28.
3 Словник мови Шевченка.— У двох томах.— К., 1964.
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Анатолій Денисенко

ОСТАННЯ ЛІТУРГІЯ 
ПАТРІАРХА СЕРАФИМА

Доле, де ти! Доле, де ти?
Тарас Шевченко

Теплого травневого дня 1778 р. біля брами Лубенського Мгарського 
Спасо-Преображенського монастиря зупинилася карета. Ченці, які зна
ходилися на той час неподалік, з подивом спостерігали, як назустріч 
досить швидко, незважаючи на свої хвороби і похилий вік, поспішив 
намісникЧлія.

Прибулому виділили апартаменти з семи келій, окрему кухню та 
лазенку. До знатного незнайомця були приставлені ієромонах Герасим, 
першодиякон Феодосій і троє служок. А незабаром монастирська братія 
дізналася, що сюди на постійне місце мешкання або, як прийнято гово
рити серед духівництва, на покій, прибув'колишній патріарх Константи
нопольський Серафим II.

За яких обставин ієрарх вселенської православної церкви опинився 
в українському монастирі?

Завісу таємничості відкриває життєпис екс-патріарха.
Народився майбутній владика приблизно в 1715 р. у грецькій провін

ції Єпір, тодішній султанській Туреччині. Отримавши відповідну освіту 
і пройшовши майже всі сходинки ієрархії у клірі, він 1757 р. досяг 
найвищого духовного сану. Надзвичайно складна ситуація створилася у 
Константинопольській церкві на момент обрання його патріархом..Саме 
рішення собору про прийняття латинян у лоно православної церкви 
через перехрещення викликало бурхливу негативну реакцію частини 
парафіян. Настільки великим було обурення, що попередника Сера
фима II патріарха Каллиника IV під час його першого урочистого 
богослужіння жорстоко побили. У такий надзвичайно критичний момент 
у церковному житті взяти на себе нелегку ношу її керівника могла 
лише смілива, мудра і виважена людина. І, певне, були всі підстави в 
сучасника назвати його закоханим у науку. Тоді ж народився крилатий 
вислів «Фанар став Афінополем», який означав, що патріарх Серафим II 
у кварталі Фанар створив філософську школу, рівень якої відповідав 
давньогрецьким. її відвідував, до речі, відомий згодом учений Євген 
Булгарус, пізніше (1775—1779 рр.) архієпископ Словенський і Херсон
ський.

У 1761 р. Серафим II вимушений був залишити патріаршу кафедру. 
Причина — інтриги фанаріотів-греків, які користувалися значними при
вілеями, займали високі посади в турецькій адміністрації і формували
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державну політику. Зазначимо, що патріархат Вселенської православної 
церкви знаходився на' території Туреччини і султан, безперечно, ви
являв зацікавленість його діяльністю.-Наступні дев’ять років Серафим 
жив на Афоні, і нічим особливим у його житті вони не позначені. Афон- 
ська гора на Халкідонському півострові в Егейському морі знаменита 
православними чоловічими монастирями. Однак спокійне чернече життя 
було не для Серафима. Його натура потребувала діяльності. І така 
нагода трапилася. Росія розпочала війну з Туреччиною. У Середземному 
морі з’явилася ескадра під командуванням графа Олексія Орлова-Чес- 
менського. Грецьке населення вступило у визвольну боротьбу проти ту
рецьких поневолювачів за свою незалежність. Серафим, як патріот, не 
міг стояти осторонь. Він складає і розсилає звернення до греків із 
закликом стати до лав борців проти турецького ярма. Це не залишилося 
непоміченим Портою. Тодішній.Константинопольський патріарх Феодо- 
сій II (1769—1773 рр.) доніс на Серафима турецьким властям і водно
час звернувся до грецького населення з відозвою залишатися вірним 
султану, а Серафима «оголосив людиною, яка втратила духовний сан. 
І, хоча російсько-турецька війна була успішною для Росії, однак греки 
залишалися під турецьким пануванням. За таких обставин у Серафима 
не було іншого виходу, як просити притулку в Росії. На російському 
військовому кораблі він відбув з Афону 1775 р .1

Російський уряд подбав про створення належних умов життя для 
Серафима відповідно його патріаршому статусу. Йому було встановлено 
пенсію 2000 карбованців на рік (на той час це досить велика сума) 2. 
Задоволене було і прохання владики про поселення його в Лубенському 
Мгарському Спасо-Преображенському монастирі. Церковні історики 
вважають, що це бажання обумовлене тим, що саме у цьому монастирі 
знаходилися нетлінні мощі святителя Афанасія, немовби родича Сера
фима 3.

Матеріально колишній патріарх був забезпечений. А як з духовними 
потребами?

Монастир, де його ченці шанували як визначного церковного діяча, 
був останньою пристанню після бурхливого життєвого плавання. Він 
жваво цікавився монастирським життям, його потребами і обов’язково 
втручався, коли міг допомогти. Митрополит Київський Гавриїл Кремене
цький (1771—1783 рр.), до єпархії котрого тоді належав Лубенський 
монастир, в одному із своїх указів /засвідчував, що Серафим сприяв 
ремонту камінної церкви монастирської.

...Відправивши літургію, Серафим відчув себе недобре. Настоятель 
архимандрит Іосиф здійснив над ним «маслосвятія».1 7 грудня 1779 р. 
завершився земний шлях колишнього вселенського патріарха Сера
фима II. Прах його покоїться в українській землі.

Можна, звичайно, лише висловлювати різні здогадки, чому колишній 
патріарх зв’язав свою долю з Україною. Тут певні!роздуми викликають 
факти поховання, як уже зазначалося раніше, його родича святителя 
Афанасія у Лубенському монастирі і приїзд на похорони патріарха 
племінника — підпоручика ‘ російської служби Лампрома Ніколаєва. 
Можливо, родовід патріарха мав слов’янські, а то й українські витоки. 
Але це лише припущення, які поки що не мають джерельних під» 
тверджень.

1 А. Орнатский. История Российской иерархии. Часть 5.—М., 1813.— С. 45:
2 В. Пархоменко. Патриарх Константинопольский Серафим II, умерший и по-

гребенний в Лубенском Спасо-Преображенском монастнре // Труди Полтавского 
Церковного Исторнко-Археологнческого комитета. Випуск второй.— Полтава, 1903.— 
С. 28.

8 Исторнческнй статистнческий очерк Лубенского Мгарского Преображеиского 
монастиря.—М., 1875.—С. 10—11.
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Неля Герасименко

МЕЖИГІРСЬКИЙ В’ЯЗЕНЬ
2 червня 1764 року гетьман Малоросії, як тоді називали Лівобережну 

Україну, що перебувала у складі Росії, граф Кирило Григорович Розумов- 
ськиіі одержав рескрипт імператриці Катерини II: «Граф Кирила Григорье- 
вич, малороссіянца Антона Любимскаго извольте отправить в малороссій- 
ской Мижигорской монастирь с тем, дабьі он по усмотренному в нем поврежде- 
нію ума, отнюдь ни в Вели кой, ни в Малой Россіи ни где не шатался, а жил 
бьі не исходно и пищею довольствован бьіл без всякого утесненія в том 
монастьіре. Что касается до его одеждьі извольте вьідавать ему из скарбу 
малоросеійскаго по пятпдесяти рублей на год, и при том прикажите смотреть 
накрепко, чтоб он не имел при себе ни какого орудія, которьім би вред себе 
мог причинить; чего ради и везти его до того монастиря под надежньїм 
присмотром Екатерина
Санкт-Петербург» •

Особисте звертання імператриці до гетьмана, піклування про побут дає 
підстави думати, що Антон Любимський був не простим в’язнем. Проте в 
листі Катерини II не зазначено, хто він і за яку провину заслано його до 
Межигірського монастиря.

Деякі відомості про Антона Любимського знаходимо у праці росій
ського історика С. М. Соловйова, який називає його Антоном Любинським. 
За даними С. Соловйова, він викладав у Московському університеті. Коли ж 
у Росії в другій половині XVIII ст. водночас з державним стало поширюватися 
приватне навчання, А. Любимський виявив бажання навчати дітей у такий 
спосіб, бо міг викладати арифметику, геометрію, тригонометрію, алгебру, 
латинь, російський правопис та географіюг.

Поява приватних вчителів викликала занепокоєння російської церкви. Си
нод (вища церковна установа) звернувся 1764 р. до Сенату з пропозицією 
заборонити приватне навчання, посилаючись на укази імператриці Єлизавети 
Петрівни, видані 1743—1744 рр. За цими указами російські дворяни і різного 
звання люди мали вчити своїх дітей насамперед російській грамоті та кате- 
хизнеу у державних або прицерковних навчальних закладах3.

Сенат розглянув звернення Синоду і ухвалив рішення про розширення 
мережі навчальних закладів при монастирях та церквах. Антона Любимського, 
мабуть, за вольнодумство й прогресивні погляди при викладанні було заслано 
подалі від Москви й Петербурга — до Межигірського монастиря.

Під наглядом двох козаків з гетьманської надвірної корогви — Семена Хо- 
менка і Петра Кащенка — Антон Любимський на поштових підводах 15 днів 
їхав до м. Глухова, де знаходилася резиденція гетьмана Лівобережної України. 
На утримання його в дорозі з українського державного скарбу було виділено 
2 рублі 25 копійок (по 15 копійок на день) \

По приїзді до Глухова в’язень з ордером гетьмана і листом Генеральної 
військової канцелярії одразу був відправлений до Межигірського монастиря, 
куди і прибув 21 червня 1764 р. Там він перебував до 3 вересня. В той день, 
як повідомляв намісник монастиря ієромонах Володимир в Генеральну вій
ськову канцелярію, А. Любимський відіслав пристава, який наглядав за 
ним, по воду і зник невідомо куди. Його було «прнлежно исканно», як в 
навколишній місцевості, так і в Києві, але так і не знайдено5.

Такою була доля одного з тисяч освічених українців, які несли в Росію 
знання, а опинялися за монастирськими мурами. 1 2 3 4 5

1 Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі: ЦДІАК).— 
Ф. 269.— Оп. 1.— Спр. 4268.— Арк. 1.

2 Соловьев С. М. История России ? древнейших времен.—М., 1965.—Ки. 13. 
(Т. 25—26).—С. 565—566. .

3 Там само.— С. 566.
4 ЦДІАК.—Ф. 51.—Оп. 1.—Спр. 2727.—Арк. 1, 2.
5 Там само.—Арк. І; Исторические материальї из архива Киевского губернского 

правлення / Сост. Ал. Андриевский.— К. 1885.— Внп. 9.— С. 16.
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Догматик українського 
богослов'я

Минуло понад 375 р. з дня виходу в світ твору, в якому вперше в Україні 
було системно викладено догматичне правослов’я Його автор — визначний 
культурно-освітній та церковний діяч, письменник, друкар-видавець, пропо
відник Кирило Транквіліон-Ставровецький (р. н. невід.— 1646, Чернігів).

Дослідники вважають, що він родом із населеного пункту Ставрів біля 
м. Дубно (Рівенська обл.)2. Де отримав освіту Кирило, теж достаменно 
невідомо. Найімовірніше, що він навчався в Острозькій слов’яно-греко-латин- 
ській академії3. Відомо, що 1589 р. Кирило, будучи вже дидаскалом (учи
телем) Львівської братської школи, виступив перед Константинопольським 
патріархом Єремієм із промовою на захист Львівського братства, яку виго
лосив грецькою мовою4. У 1591 р. він разом зі Стефаном Зизанієм отримав 
благословіння Київського митрополита на право проповідувати. Кирила при
ваблює не лише викладацька, а й громадська діяльність. Він бере активну 
участь у боротьбі Львівського та інших братств Галичини за обмеження 
влади львівського православного єпископа Гедеона Балабана та його моно
полії у галузі освіти, за право простих міщан читати і коментувати богослов
ські твори5. Конфлікт з єпископом змусив Транквіліона перейти на посаду 
вчителя Віденської братської школи. Достовірних даних про його подальше 
життя — з 1592 до 1614 р.— немає. Як свідчить сам Кирило, в 1614 р. він 
отримав благословіння львівського православного єпископа Єремія Тисаров- 
ського на видання праці «Євангеліє учителноє» ®. У тому ж році (23 берез
ня) була написана рецензія на «Исповеданіе верьі» Кирила Ставровецького, 
автором якого був ігумен Манявського скиту Иов Княгиницький. На думку 
С. Маслова, «Исповеданіе верн» — це стислий конспект «Зерцала Богосло
вії» 7. У січні 1615 р. Кирило випускає в друкарні Львівського братства 
«Псалтир», хоч Я. Д. Ісаєвич та І. 3. Мицька стверджують, що Транквіліон 
у 1615—1616 рр. знаходився у війську українських магнатів Самуїла Корець- 
кого і Михайла Вишневецького, яке виступило в похід з метою повернення 
молдавського трону Могилам ®. 12 березня 1618 р. у друкарні Почаївського 
монастиря виходить книжка Кирила Ставровецького «Зерцало Богословії». 
Наприкінці 1619 р. в Рахманові, у маєтку Ірини (Раїни) Могилянки, дру
жини покійного М. Вишневецького, вийшло «Євангеліє учителноє».

Про подальшу долю Кирила відомо дуже мало. Є думки, що в 
1619—1626 рр. він був проповідником Києво-Печерської лаври9, а також 
проповідником у ЗамостіІ0. На нашу думку, Транквіліон, намагаючись уник
нути переслідувань за свої твори православною ієрархією, часто міняв місця 
перебування. Не виключено, що ці переслідування і привели Кирила 1626 р. 
в уніатство. До кінця свого життя він залишався архімандритом чернігів
ського Єлецького монастиря, де незадовго до смерті вийшла друком його 
праця «Перло многоценноє».

До появи «Зерцала богословії» на українських землях поширювалися 
догматичні системи або грецького походження («Богослов’я» Івана Дамаски- 
на), або протестантського і католицького («Катехізис» Симона Будного, Мат
вія Кавечинського і Лаврентія Кришковського (1562 р., Несвіж) та «Кате-
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хнзм, нлм наука всем православним христіянам...» (Внльно, 1595 р.)). Ро
билися спроби створити й українську догматичну систему, але вони не пов
ністю відображали православні догмати. Так, «Катехизис» Стефана Зйзанія 
(бл. 1595 р.) пояснював Нікейський символ віри і призначався для шкіл, 
а «Изложеніє православной вере» цього ж автора, яке побачило світ у 
Вільно 1596 р., трактувало переважно питання про сходження св. Духу 
(призначалося для виховання дітей у християнському дусі) Поява догма
тичної системи Кирила Ставровецького з умовах, коли православна церква 
в Україні після Берестейської унії 1596 р. фактично стала незаконною орга
нізацією, була значною подією у житті не тільки церкви, а й усієї України.

Однак ще до виходу в світ ця праця зазнала осуду з боку ревнителів 
православ'я. У 1614 р. на конспект цієї роботи дав негативний відгук Йов 
Княгнннцький. Він дорікав Транквіліону, що той, посилаючись на Біблію і 
на «отців церкви», відходить від усталених догм, звинувачував автора у 
латинстві. Ця рецензія глибоко обурила Транквіліона, і він написав у від
повідь лист, «полньїй ярости и гнева» и. Собор ієрархів у Києві (початок 
20-х років XVII ст.) заборонив книги Кирила. Досить негативно поставилися 
до Транквіліона і московські ієрархи, за поданням яких у грудні 1627 р. 
твори українського богослова грамотою московського патріарха Філарета 
були засуджені до спалення 13.

Навіть після смерті Кирила Ставровецького боротьба навколо його бого
словської спадщини тривала, оскільки видані ним книги користувалися ши
роким попитом не тільки в Україні, а й у Білорусії та Росії. «Зерцало Бого- 
словії» слугувало підручником для братських шкіл та Києво-Могилянського 
колегіуму.

Полоцький, який рецензував твір Транквіліона в 1679 р. для московського 
царя Федора Олексійовича, назвав його «Сочиненіє же велми недоброе»І4. 
У кінці XVII ст., у зв’язку з активізацією московсько-української полеміки з 
богословських питань, твори українського письменника ще раз були засуджені 
і заборонені церковним собором у Москві 1690 р.

Незважаючи на це, «Зерцало Богословії», як й інші твори Транквіліона, 
користувалися популярністю і перевидавалися (1696, 1790), розповсюджува
лися в рукописних списках. На одній із таких копій збереглися замітки, 
зроблені в сибірському місті Ішимську 15.

1826 р. журнал «Отечественние записки» надрукував уривки з «Євангелія 
учнтелного» і три глави із «Зерцала Богословії», хоч і не вказав імені автора, 
назвавши його «старовинним київським богословом» 16.

«Зерцало Богословії» користувалося широкою популярністю серед росій
ських старообрядців. У чеканні швидкого кінця світу вони приділяли велику 
увагу тим місцям твору, де Транквіліон писав про антихриста, який мав 
прийти від західних єретиків, і ті кари, що чекають на тих, хто йому покло
нявся. Існувало чимало старообрядських копій «Зерцала». Останнє видання, 
на думку С. Маслова, у перекладі російською мовою було надруковане на 
гектографі 1909 р. 17

Уривки із «Зерцала Богословії» публікувались у різних хрестоматіях та 
збірниках18. Репрентне відтворення цієї книжки (за виданням 1618 р.) поба
чило світ у Нью-Йорку

Стислий зміст «Зерцала Богословії». Основний текст книжки можна поді
лити на чотири розділи: 1) про вічносутного Бога, 2) вчення про світи, 
3) вчення про темний Вавілон і пресвітлий Сіон, 4) вчення про блаженне 
життя майбутнього віку і про воздаяння праведних.

У першій частині «Зерцала Богословії» мислитель, як і неоплатоніки епохи 
Відродження, корінні онтологічні проблеми намагається вирішити стосовно 
існування Бога і світу. Бог, за Транквіліоном, це нескінченне єдине начало,
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яке е прихованою сутністю всього існуючого, і її не можна збагнути і вимі
ряти, і тому вона незбагненна для людського розуму.

Аналізуючи катафатичну (утверджуючу) теологію, мислитель ополчається 
на антропоморне розуміння Бога, ревізуючи в цьому навіть Біблію.

•У другій частині своєї праці мислитель розвиває вчення про світи, яких у 
нього чотири: 1) невидимий світ духовних сутностей, або світ ангелів, 2) ви
димий, тілесний, або великий світ, 3) людина, або мікрокосмос і 4) світ зла, 
що є творенням диявола.

Концепцію першого світу Транквіліон розвиває під впливом ареопагіти- 
ків і стверджує, що Бог оточений трьома групами ангелів, за ступенем їх 
світоноснрсті.

Концепцію ж другого світу мислитель будує, спираючись не тільки на 
«Шестоднев» Василя Великого, а й на філософію античності та Відродження. 
При цьому він використовує античне вчення про чотири елементи, або 
«стихії»: вогонь, воду, повітря і землю. З різноманітних комбінацій цих чо
тирьох елементів, на його думку, складаються всі речі видимого світу.

Найбільшу увагу Транквіліон приділяє аналізові третього світу — світу 
людини, або мікросвітові. Він підкреслює, що людина— це дивне творіння 
Бога, скарбниця «премудрості його невимовної». Подібно стоїкам, мислитель 
у поясненні сутності людний виходить із концепції двох натур — видимого 
тіла і невидимої душі. Видиме тіло, як і нежива природа, складається з 
чотирьох елементів: «Плоть від землі, кров від води, дихання від повітря, 
теплота від вогню». Душа ж, вважає Кирило, невидима, розумна, безсмертна, 
«подихом Божим в тіло вкладена». Значну увагу мислитель приділяє аналі
зові почуттів і насолод людських. Як і філософи античності та гуманісти доби 
Відродження, вважає, що мікрокосмос відтворює в собі всі особливо
сті макрокосмосу. Він висуває ідею самопізнання, рівності та братерства 
людей.

Четвертий світ з’являється у Транквіліона у зв’язку з прагненням охопити 
соціальні проблеми і пояснити зло, що панує у світі. Світом зла, вважає 
мислитель, є не тілесний світ, зло в світі існує внаслідок поєднання злих 
людей і диявола. Світ зла, як і видимий світ, складається із чотирьох еле
ментів: «Із заздрості, з пихи, з ласощів, з убивства». Гнівно розвінчуючи 
цей світ, Кирило робить висновок, що сучасне йому суспільство — це світ 
зла, і шукає шляхи вдосконалення цього світу в сфері моралі.

, Третя частина — це вчення про темний Вавілон і пресвітлий Сіон. Прак
тично вчення про Вавілон, як сукупність язичників, грішників і єретиків, є 
продовженням попереднього вчення про злосливий світ.

Учення про небесний Єрусалим можна об’єднати з четвертою частиною — 
вченням «про блаженне життя майбутнього віку і про воздаяння праведних». 
Тут мислитель будує свій утопічний суспільний ідеал, який, як і діячі Рефор
мації, бачить не в майбутньому, а в минулому. Він ідеалізує демократичні 
основи раннього хрисіиянства, взажаючи, що там існували справжні рів
ність і братерство, але диявол зумів відняти рівність і посіяти гординю, 
увергнувши людей у ворожнечу. Це темний Вавілон, який повинен бути від
кинутий, а на зміну йому прийде пресвітлий Сіон, «новий Єрусалим», «цар
ство Боже», де будуть відновлені демократичні основи раннього християнства. 
Цю країну наповнять «всіма добрими дарами», де «веселості потоки проли
ваються», «нема там ні тьми, ні плачу, ні зітхання, там же тільки всім ра
дість рівна... і любов досконала, і благодать Божія всім незалежно пода
ється».

Оскільки «Предмова до чнтельннка», вчення про вічносутню істоту Божу, 
більшість глав учення про світи порівняно недавно були передруковані *°, а 
розділ «Про блаженне життя майбутнього світу» повністю увійшов до «Єван-

108 Київська старовина



гелія учителного», ми пропонуємо читачеві вчення про темний Вавілон пов
ністю, а вчення про пресвітлий Сіон — частково.

Зазначимо, що вони є зразками православної екзегетики в Україні. Ви
клад свого вчення Транквіліон робить, тлумачачи окремі глави Апокаліпсису 
та інших глав Біблії.

Патетичний стиль цих глав, пристрасть до антитез, складного метафо- 
ризму і алегоризму.— все це засвідчує,. що Транквіліон ще на початку XVII 
ст. оволоді.в методами .стилю барокко.

Глави «Зерцала Богослові!» подаємо за виданням 1618 р. (Арк. 31—49). 
Що стосується цитувань Біблії, то порівняння з поширеною на той час 
Острозькою Біблією (1581 р.) свідчить, що автор користувався якимось іншим 
виданням або сам переклав біблійний текст. Тому цей текст, якщо він не 
передається довільно, подається за виданням «Біблія, або книги Святого 
Письма Старого й Нового Заповіту з мови давньоєврейської та грецької на 
українську наново перекладена», 1991р.
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Кирило Транквіліон-Ставровецький

ЗЕРЦАЛО БОГОСЛОВІЇ
Ч а с т и н а  д р у г а

ПРО ДВА МІСТА: ПРО ТЕМНИЙ ВАВІЛОН 
І ПРЕСВІТЛИЙ СІОН, У ЯКОМУ ХРИСТОС ВІЧНО ЦАРЮЄ

Бесіда п'ята

ПРО ВАВІЛОН, ЩО ЗНАМЕНУЄ ЦЕ МІСТО ВЕЛИКЕ

Глава 15

Пророки і богослови наші, коли які речі невідомих таємниць Бо> 
жих хотіли описати і простому народу вказати, тоді вживали 
різноманітні притчі і приклади, аби ті легше можна було зрозумі
ти і з'ясувати. Або знаю, що є невідомі речі, зміст яких був не 

зовсім зрозумілим, і які інакше виповісти не можуть як тільки двома 
способами, тобто приповістю і прикладом, або відомими образами 
і подібністю матеріальною. Як Іоан, святий Євангеліст ’, описуючи злість 
і невір'я люду жидівського, їх самих, і місто їх — Єрусалим, де Ісус 
Христос розп’ятий був (Апок., 11), назвав Содомом і Єгиптом. Також 
і поганство першого, для їх ідолопоклоніння і чарів різних, їх самих 
і місто їхнє головне — старий Рим — назвав Вавілоном. Нечистоту 
його, ідолопоклонство — блудницею, як ясніше зрозуміти можемо, від 
слів богослов'я його, коли так мовити: «І прийшов один із семи Анго- 
лів, що мають сім чаш, і говорив зі мною, кажучи: «Підійди, я покажу 
тобі засудження великої розпусниці, що сидить над багатьма водами. 
З нею розпусту чинили земні царі, і вином розпусти її впивались меш
канці землі». І в дусі повів він мене на пустиню. І побачив я жінку, що 
сиділа на червоній звірині, переповненій іменами богозневажними, 
яка мала сім голів і десять рогів. А жінка була одягнена в порфіру 
й кармазин і приоздоблена золотом та дорогоцінним камінням і пер
лами. У руці своїй мала вона золоту чашу, повну гидоти та нечистоти 
розпусти її. А на чолі її було написане ім’я, таємниця: «Великий Ваві
лон — мати розпусти й гидоти землі». І бачив я жінку, п’яну від крові 
святих і від крові мучеників Ісусових, і, бачивши її, дивувався я дивом 
великим» (Апок. 17 (1—6)). І тут описує пан Іоан Святий велике місто 
Вавілон і розпусницю його, розкішно вбрану, то дійсно зрозуміти мо
жемо, що отой Вавілон є старий Рим. Змій страшний червонофарбова- 
ний— потужність і влада римського панства. Тоді, знаю, Рим піднісся 
був повагою над усіма царствами земними і був страшним для всього 
світу, як змій отруйний, пожираючи мечем багато народів, як пророк 
сказав: «Жер і трощив, а решту ногами своїми топтав» (Дон. 7 (7)) —
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і пофарбувався кров’ю убитих за тих тиранів — римських цесарів: за 
Ю лія2 і Августа3, та Тиверія4 і Нерона б, і за інших мучителів. Сім 
голів — сім королівств царства римського на той час. Жона, що сидить 
на змієві, розкішно одягнута,— владу і гордість знаменує царства рим
ського, а келих золотий — достаток багатства, золота, скарбів незлі
ченних. Обридливість є ідолопоклоніння всесвітнє, чари — нечистота 
блудів і імена богохульні, якась хула і злослів’я на Христа, Сина Бо
жого, якого погани і жерці їхні злословили, і блюзнірськи називаючи 
його «розп’ятим жидовіном» і чарівником перед мучениками святими, 
приводили їх, аби вони відмовились від нього. А пляма на чолі таємни
чого імені значить ошуканство, зраду в чарах і мріях бісівських, яких 
на той час багато було в Римі. І слушно названий Вавілоном від апо
столів Христових і від богословців: від Петра6, Іоана (А п о к 5), від 
Іполіта7 — папи римського і від Єроніма8. Бо знаю, як у Вавілоні 
халдейському, за Навуходоносора 9 і Валтасара 10 було багато гір мрій, 
пустощі бісівські і принадність тих, ідолопоклоніння і всяке поган
ство.

Тоді в Римі надто двояко більше було служби бісівської, бо знаю, 
Рим тоді розказував на увесь світ: службу несіть бісам, а не Богу — 
і примушував вірних Божих, через вироки і мандати цісарські, покло
нятися ідолам і приносити жертви демонам бридким. Як і самого 
Іоана, після руйнування ефеської Артеміди и, вкинуто було на мучени- 
чество в кип’ячій олії, але ласкою Божою він вийшов із казана цілим 
і був засланим на вигнання на Патомський острів, і там будучи, назвав 
римське місто Вавілоном, що позначало лють його. Але тепер не біс 
злосливий, але Христос — цар вічної слави з Петром прийшли до Риму 
і там навіки царюють і поклон від своїх вірних приймають. І віра його 
апостолів, Петра і Павла ,2, насаджена, як сонце на весь світ сіяє 
(Рим., 1).

Отже, і я, з іншими богословами, не мури римські, а ні жителів 
його Вавілоном темним називаю, але згромадження і зібрання всього- 
світніх поганів, неосвічених народів і грішників, тому що без спокути 
живуть, і єретиків зловірних, богохульників. Такі ж бо, знаю, всі нази
ваються в св. Письмі темним Вавілоном і злосливим світом: одно то 
значить — царство сатанинське.

ПРО ЗІБРАННЯ МЕШКАНЦІВ ВАВІЛОНСЬКИХ І ЩО ЗВІРІ, 
ПТИЦІ НЕЧИСТІ ЗНАМЕНУЮТЬ

Глава 16

Тому що і тепер є Вавілон місто велике — зібрання всіх нечестивих, 
синів гніву вічного, майже велике,— коли три частини світу гине, то 
збирається на мешкання і вічну загибель. Але і змій є, отой страшний, 
семиголовий змій — древній спокусник, який не тіла одні поїдає, але 
й душі людські. Змій червонофарбований — диявол є, який зафарбу
вався кровію багатьох народів, проливаючи кров багатьох мучеників 
Христових. Сім голів — найголовніших сім злостій: заздрість, пиха, 
лакомство, гнів, нечистота, об’їдання, лінощі. Ці сім духів лукавих ца
рюють у віці цьому, проти них правда Божа і семикратні дари Духа 
Святого (Іс., 11).

Всюди ж є багато народів поганих, в яких змій бродить і топчеться 
по них, і замучує їх, та не з’являється в них світле пізнання Бога.
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А жона, яка сидить на змієві над тими водами, прикрашена золотом 
і перлами — пиха є світу того. І тая холодна розбещениця обманно 
весь світ любодіяти спокушає. І названа таємною, тому що з дияволом 
і гріхом злучає душу потаємно любителів своїх.

Та розбещениця нечиста владу свою широко простягає в народах 
і як левиця високим голосом ричить, говорячи: «Я сиджу королевою 
і‘ не є вдовою, плачу і суму жодного навіки не побачу». А що казала: 
«Я сиджу королевою» — то знаменує розкіш того світу і всіляку роз
пусту, і непідДанство закону Божому.

А пляма, на чолі написана таємно, вказує зраду і ошуканство, бо 
знаю: через пиху і розкіш гріх входить у душу і губить її смертю віч
ною. В руці тієї жони вбраної чаша золота, повна обридливостей: 
грошолюбство — корінь усього лихого {Тим., 6 (10)). Тільки приди
вися, чоловіче, пильно в саме дно тієї чаші золотої, як повною вона 
є мерзенністю і всякою бридотою земною; всі злості сховалися на 
дні тієї чаші і майже повна вона трутизни змієвої, отрути смертоносної, 
доверху запливає кривавими слізьми убогих сиріт і вдовиць.

У тій чаші золотій повно крові вбитих заради злата і срібла для 
тої чаші золотої, границі земні кровію намочені, і море з кров’ю змі
шане. Ту чашу проклято від початку світу — будовані замки, палаци 
і будинки гарні, і міста з фундаменту вивертає і без пам’яті в огні 
ховає, і третю частину світу під меч нахиляє, святительську і королів
ську кров з прахом змішує, святині ногами топче. Заради тої чаші зо
лотої Христос проданий був, непродане священство його на мито хо
дить: олтарі обідрані, церкви і монастирі вогнем опалені і спустошені, 
святині продані, а про інше промовчу і слізьми затру. Заради тої чаші 
золотої матері нечестиві дітей своїх на розпусту продають: і всяке зло
дійство твориться — нечистоти, розпуста, перелюбство, содомська по
гань, злодійство, розбої, лжесвідоцтво, неправдиві суди, кривда убогих, 
плач вдовиць, нагота сиротам, голод старцям. Ту чашу золоту бороня
чи, Ірод 13 згубив діток невинних чотирнадцять тисяч.

Але то тільки мала обридливість в тій чаші, і трутизна отрути зміє
вої, і всякий, хто хоче пити з тієї чаші трутизну, такий помре смертю 
вічною, і для того та потаємна зрадниця і спокусниця і тепер кричить 
сильним голосом: прийдіть, говорить, до мене всі мешканці землі і весе
літеся зі мною і пийте з келиха моєго. Я ж сиджу царицею і не є вдо
вою, і таємно цим голосом багатьох спокусила і до себе привабила 
славних віку цього; багато ж царів земних, гетьманів, воїнів-богатирів 
віку цього перед тією сквернодійницею коліна свої схиляють і з ра
дістю служать їй; і купці земнії від сили харчів її розбагатіли.

І всі — убогі і багаті, старі і молоді — до неї тиснуться і прагнуть 
пити з келиха її трутизну вічну, тобто розкуштувати і гріх творити.

З рокоші ж бо, знаю, всякі гріхи родяться. Тому то сказав: роз
кіш — в розпусті і обридливості земній — вона, нечиста, родить блуд
ників, перелюбів, п’яниць, вбивць та інших гріхотворців.

І для того голос Божий закликає всіх таких, котрі радо служать 
облуді тій і напиваються від келиха її, говорячи: «Вийдіть із нього, 
люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів його і щоб не потра
пили в карання його. Гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог згадав 
про неправди його. Відплатіть ви Йому, як і він вам платив, і вдвоє 
подвойте йому за вчинки його! Удвоє налийте до чаші, що нею він вам 
наливав! Скільки він славив себе та розкошував, скільки муки і смутку 
завдайте йому! Бо в серці своєму говорить: «Сиджу, як цариця, і я не 
вдова, і бачити смутку не буду!» Через це одного дня прийдуть кари
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його, смерть, і плач, і голод, і спалений буде огнем, бо міцний Господь, 
Бог, що судить його!» (Апок., 18 (4—5)).

По словах пророків Божих, які про це пророкували, мовлячи: 
«Зійди й сядь у порох, о діво, дочко Вавілону!» [...] що говориш у сер
ці своїм: «Я,— і більше ніхто!» [...] та прийдуть на тебе несподівано 
те й те в один день, страта дітей та вдівство, вони в повній мірі на 
тебе спадуть»... (1 с 47 (1, 8, 9)).

ПРО ПАДІННЯ ВАВІЛОНУ 
І ПРО ВІЧНУ ЙОГО ЗАГИБЕЛЬ

Глава 17
Де є такі злосливі люди, які б не визнавали мук пекельних і пока

рання собі за гріхи свої? А якщо немає злим покарання, то теж і доб
рим немає заплати, і якщо святі на тім світі терпіли, тоді даремно тер
піли жорстокі муки, і Бог був би несправедливим суддею, якби мав 
нечестивого, грішника за справедливого, в одному місці їх посадив 
і тьму із світлом з’єднав. А якщо ж місце інше є грішному, а інше 
справедливому: Лазареві14 — пресвітле в небі, лоно Авраамове 15, а ба
гатому, немилостивому — в полум’ї геєнському розділив справедливий 
суддя Бог, і як є великий в милосерді, так і великий в справедливості 
покарання.

Проте не спокушайтесь, о гріхотворці, вашою безстрашністю і зло- 
вір’ям, але якнайшвидше тікайте від сатани і гріха його, на покаяння 
прийме вас Господь ласкаво і милість свою вам покаже, як Отець 
блудному сину. Але якщо, надіючись на його милосердя, грішиш,' тоді 
навіки втрачаєш душу твою; сатана ж бо таких спокушає, і титулом 
Божої милості умовляє і до гріха приводить. Але знай: поки грішиш, до 
того часу ти син вічного затрачений і мешканець темного і впалого 
Вавілону. Послухай же далі, що про твій Вавілон і мешканців його 
кажуть пророки (Іс., 34): і буде, каже, славний Вавілон, як розсипані 
Богом Содом і Гомора, і поселиться у вічність і перетворяться хащі 
його в смолу, а земля його — в горючий камінь, і буде, як смола, горі
ти день і ніч, і не погасне в віках. І будуть гніздиться в ньому птиці 
і відпочиватимуть звірі онокентавриІ6, їжаки, сови, ворони. І буде 
Вавілон мешканням зміїв, і зіткнуться тут біси з онокентаврами, і за
танцюють, і закричать один до другого, і загинуть разом. Тут і олень 
стрічається, як і Господь заповідав їм: І збереже земля дітей своїх 
і утвердить.

Також інший пророк говорить: і буде Вавілон гробом і житлом 
зміїним, разом як леви взревуть, і волосся із себе рвати будуть, як 
левенята в горі їх, і направлю шляхи їх і упою тих, які ж заснуть сном 
вічним і не встануть (Єр., 20).

То є власні мешканці ницого і темного Вавілону, яких диявол 
збирає під владу свою від усіх чотирьох частин світу: від сходу і за
ходу, від півдня і півночі, і над тими тепер царює і владу свою роз
повсюджує і з тими в одному полку ,6а живе, загибелі і падіння вічного 
чекає, як є записано: впаде, впаде Вавілон великий і буде мешканням 
птахам, і сторожа всякому духові нечистому (Апок., 13). І птиці — 
дияволи суть, про яких нагадує Господь, в приповісті сіючи сім’я 
(Мт., 13).' Звірі ж — різноманітні гріхи, притаманні людині. Онокен
таври— тварина, яка вигляд людини має, тіло ж його від низу кінське, 
і неситі є хіттю тілесною. Також і перелюбники, і блудники не можуть
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наситися нечистотою плотською. їжаки, які не даються пійматися псам 
при допомозі голок своїх, так і немилостивих богатирів не полонять 
голоси убогих і жебраків, тому що вуха свої вони затикають немило- 
сердієм, як аспид глухий хвостом своїм.

Сова, яка вдень світла не бачить, вночі ж у пустиню літає. Так і зло
дії, і копачі гробів, і нічні дії бігунів, чужоложці, які позбавлені світла 
небесного, самі ж у тьмі гріха блудять і волочаться посеред сітей ба
гатьох смертоносних і в пустині живуть без страху і невіри, порожні 
від усіх справ добрих.

Ворон — птиця, яка в повітрі літає, корм же у нього — трупи і тіла 
мертві, і кров. Так і людиновбивці, і тирани, з’їдають мечем тіла на
родів багатьох країн, кров невинну проливають і розбійників цією 
кров’ю годують.

Змії отрутою гублять людину, так і єретики, отрутою старого змія 
дихаючи, фальшивим вченням вбивають душу людську, нагороджуючи 
тих, хто несе неосвічену віру святу. Невірні народи і пишні плотолюбці 
світу злосливого, і неситі гріхолюбці, як олень рогатий, будуть в роз
кошах по горах високої думи і гордині, по різноманітних пасовиськах 
гріха, ті по волі серця свого, а не по закону Божому ходять. Такії всі, 
як бестії нерозумні, які служать сатані та гріхові його, то власні є меш
канці і обивателі темного і упадлого Вавілону, лежать у ньому, як мер
ці в темному гробу, померши смертю вічною. Саме для того пророк го
ворив: і буде Вавілон в гробу, і там заревуть, як леви, що роздирають 
волосся своє, то значить важкий стогін і плач вічний грішних і затра
чених людей.

Скимнам, або львам, коли не вистачає корму з лову їх, тоді вони 
з розпуки серця свого ревуть і волосся своє роздирають. Так власне 
і грішники із поганих, коли від них віднімають розкіш світу того і со
лодощі гріховні злосливого світу, тоді вони в муках геєнських заревуть 
стогоном, завиють плачем вічним, де будуть плач і скреготіння зубів 
(Мт., 22 (13)) і там плоть свою почнуть їсти з розпачу, як пси голодні, 
бачачи себе умираючим без смерті смертю вічною. Тут біси зустрінуться 
з мешканцями вавілонськими і затанцюють бісівський танець, що зна
чить радість; вони зрадіють про загибель і затрачення грішних і непо- 
кутуючих людей. Коли по декрету Божому впадуть у море вогняне 
геєнське, в пащу на поїдання вогнерадному Левіафану17 і душетлін- 
ному китові, або білорибиці, як є написано: «Упав, упав великий Ва
вілон! Став він оселею демонів, і сховищем усякому духові нечистому, 
і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних» (Апок., 18 (2)). І роз
сипле Господь міцність царства його, як розсипав Содом і Гомору, 
перетворивши хащі їх у смолу і землю їх в палаючий камінь, і бу
дуть горіти день і ніч, і не погаснуть у віках. І наготу їх, і срамоту їх 
покриє полум’я, і дим мук виходитиме вічно.

І заплачуть по ньому королі земні, які любодіяли з нею, як прийде 
несподівано суд його. І один сильний Ангол узяв великого каменя, як 
жорно, і кинув до моря, говорячи: «З таким розгоном буде кинений 
Вавілон, місто велике,— і вже він не знайдеться!

І голос гуслярів, і співаків, і сопілкарів, і сурмачів уже не буде 
чутий в тобі! жодного мистря і ніякого мистецтва, і- шум жорен уже 
не буде чутий у тобі! [...]. І світло свічника вже не буде світити в тобі, 
і голос молодого й молодої вже не буде чутий в тобі. Бо купці твої 
були земні вельможі, бо твоїм ворожбитством були зведені всі народи! 
Бо в. нім знайдена кров і пророків, і святих, і побитих усіх на землі» 
ІАпрк., 18 (21—24)).
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Шум жорен — всякі перетворення і зміни віку цього заспокоює. Вони 
подібні млиновому каменю, який обертається завжди непостійним обер
том, змінюючи і стираючи єство людське. А там до того ж смерті тим
часової не буде, а ні жодної зустрічі, все тимчасове змінюватись пере
стане, загине і наступить вічне.

В тому падшому Вавілоні є значення бессмертної вічної муки гріш
них; наступить тимчасова смерть, яка витирає природу людську; і на
ступить смерть вічна нетлінна тіла в геєні, тобто вогонь цей палить, 
а не травить. Тому і самі грішники в огні горящі ніколи не згорять, і не 
помертвіють, але таку муку і всяку біль будуть почувати на тілах і дум
ках своїх.

Молитва. Нас же вірних своїх заховай від цього, багатомилостивий 
Сину Божий, єдинородннй і завше сутній з Ним. Для Твоїх невинних 
ран і хвороб до Вавілону заблукалих, заверни і приведи в Твоє мирне 
і пресвітле царство, де Ти навіки царюєш.

ПРО ТРУБНИЙ ГЛАС, ЩО ЗНАМЕНУЄ 

Глава 19

Глас труб до того не почується в Вавілоні. Труби є богоносні апосто
ли, пророки і вчителі вселенські; ті піднесли голос свій на весь світ, 
оповідаючи про битву і воювання наше, і ополчення до диявола, і сили 
його, і власті темні. І проти тих міцно воювати, аби бути звитяжцями 
всієї міцності бісівської, аби під ноги наші впали всі недруги наші не
видимі.

Повсякчасно тії святі труби трублять і голосять, оповідаючи впалому 
Вавілону страшний суд Божий, майбутній вік, і муку грішним, і плач 
вічний, і знову справедливим вічну потіху, з ангелами товариство, і ве
селіє, і життя вічне, і наближення до Бога, на бачення слави лиця 
його.

Глас жениха і світильник світла. Христос є жених всякої душі, яка 
вірить в ім'я його і творить волю його; ту собі засватає першим прихо
дом сводм з неба на землю {Ів., 3). Той же є і світло світу, і світиль
ник тепер у темному Вавілоні, просвітлюючи світлом заповідей своїх 
всякого грішника. І голос жениха чується тепер у вухах і розбійника, 
і розпусника: прийдіть до Мене всі обтяжені гріхами вашими. Я по
кладаю надію на вас в покої вічнім, і ярмо сатанинської роботи, і тягар 
здійму з шиї вашої.

Але не слухають тепер голосу Його і не йдуть за Господом своїм. 
До горделивих і гнівливих волає голос женихів: прийдіть до Мене і 
навчитесь у Мене, бо я сумирний, багато терплю вам, але скоро винесу 
на вас суд Мій праведний.

І ви, пишні, прийдіть до Мене і пізнайте Мене, бо Я покірний є сер
цем, і для вашого спасіння ставши покірним і з покори моєї не нехтую 
ні грішниками, ні розбійниками, ні розпусниками, ні митарями, ні гони
телями, ні пишними, але всіх приймаю рівними, хто до Мене приходить, 
і навчиться у Мене сумирності і покори;

І, правда, такий голос чується тепер у темному Вавілоні у вухах всіх 
грішників, але вони не дослуховуються до нього, не розуміють його, 
ані слухають голосу і нагадування Бога свого добротливого, ані йдуть 
за Ним, але тільки самі, злим своїм свавіллям, пішли за дияволом і за 
роботою його, і служать йому, і волю його творять. І  для ЦЬОГО ВІДНІ-
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мається від того Вавілону голос женихів— вічна радість і веселість, 
яку той жених справляє і люблячим його дарує. На. тому ж судному дні 
і по декрету правосудного Бога відніметься голос, жениха, від впалого 
і темного Вавілону, і тому вже радості і милосердя Божого, світильника 
світла, пресвітлого лиця Його не побачать нечестиві ніколи.

Молитва. А нас, вірних твоїх, Христе Боже наш, вічне і завжди 
існуюче Слово Отче, жените пресвітлий і пречистий, просвіти світлом 
лиця Твоєго і розвесили радісним і солодким, тим голосом пречистих 
уст Твоїх, коли говориш: Прийдіть благословенні сини, Отця Мого 
успадкуйте царство небесне, приготовлене вам перед загибеллю світу 
цього. Того голосу чути і царства Твого небесного сподобу всім нам 
отримати і там Тебе вічйо хвалити разом з Отцем і св. Духом Твоїм, 
тепер і завжди і в віки віків амінь.

НА ЗАКІНЧЕННЯ ВАВІЛОНСЬКО! БЕСІДИ: 
ПОВЧАННЯ ПРО ПОКАЯННЯ ГРІШНИХ

Глава 20

Якщо тепер почуєте голос Господа Бога вашого, який ласкаво вас 
запрошує до пресвітлого і мирного царства свого, о грішники, не оздоб
люйте серця ваші зловір’ям і закаменілість.серця вашого розбийте по
кірністю і вірою. Познайте тільки ви, раді напитися з келиха золотого, 
з руки тої нечистої розпутниці вавілонської, яка розумними очима 
таке ложе зготувала вам, на якому ляжете спати навіки. Ложе це 
хворобливе, страшне, вогнем полум’я геєнського і димом тьми вічної 
прикрите. А до того обпоїла вас до ситості отрутою смертельною, зміє
вою, і так п’яних і надміру шалених посилає на те ліжко хворобливе 
спати вічною смертю і покриває вас тьмою, аби навіки не побачили 
пресвітлого лиця Бога — вашого творця — і ласки його над собою.

Але ото ласкавий голос Бога вашого кличе вас до себе в премирне 
царство його, тільки майте вуха чути і чуйте, що до вас мовить Гос
подь ваш: відійдіть від того темного Вавілону, люди мої, відійдіть від 
облесливої і зрадливої розпусниці і не будьте співучасниками гріха її, 
тому що гріхи її примножені більше Содом і Гоморри (А п о к 18). Ти ж 
тепер пізнай, нещасливий грішнику, і пишний розкішнику того світу, 
як милостивий і ласкавий Бог подає тобі ліки на твою трутизну гріхов
ну, покаяння, тільки не погорди дарунком Його, але зразу з радістю 
прийми його, не відкладай до ранку, до старості на ложе смертельне. 
Не знаєш, що тебе за годину і до вечора або півночі чекає. Бійся ж* 
щоб тебе неготового застала і з гріхами твоїми не повела тебе на 
страшний суд Божий. Але тепер послухай голосу Господа Бога твого 
і покайся, і швидко виходь з темного і з гріховного життя від злосли
вого світу і від темного і упалого Вавілону. Відійдіть від смерті до 
життя, від тьми до світла, від глибокого і темного пекла до пресвітлого 
неба, від страшних дияволів до світлих ангелів Божих в товариство; від 
плачу і стогнання, і смутку, до вічної втіхи, радості і веселості. їх же, 
всіх тих, хто покаявся, сподобив, Христе Боже наш, залучити і там Тебе 
хвалити разом з Отцем і Духом твоїм Святим тепер і завжди і навіки 
віків Амінь.
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ПРО ПРЕСВІТЛИЙ с ю н ,
МІСТО ПРЕКРАСНЕ— НЕБЕСНИЙ ЄРУСАЛИМ

Бесіда шоста

ПРО ЦЕРКВУ ХРИСТОВУ 
І ПРО МИРНЕ ЦАРСТВО ЙОГО .

Глава 21

Церквою називаю не мури і стіни згнилі, яких літа довгі піддають 
псуванню, або вогонь у попіл і в небуття перетворює; але люд Божий, 
вибраний з-поміж поганів і грішників, і єретиків, і відлучений від їх 
нечестя і скверни. Цих усіх церквою Христовою називаю, які правдиву 
віру мають у Господа нашого Ісуса Христа і правовірують у святу 
неподільну єдиносутнісну Трійцю пресвяту: в Отця і Сина, і Духа свя
того — в єдино триіпостатне Божество; які заховують заповіти Бога 
свого і творять волю Його і ні в чому не порушують настанов Його 
і права вічного, який Дух святий постановив через апостолів і їх наміс
ників, через отців святих на соборах вселенських 19. Такі правдиво суть 
церквою Христовою, прекрасним містом і мешканням трисіяльного 
Божества, як говорив Бог через пророка: побудую в них житло, і буду 
ходити і жити з ними. Вони будуть людом Моїм, а я Богом їх. Вони — 
сини і дочки. Мої, я ж — Отець їх буду,— говорить Господь — вседер
житель (Є р е м 31) . «Я вас прийму, і буду Я вам за Отця, а ви за Синів 
і дочок Мені будете,— говорить Господь Вседержитель!» (2 Кор., 6 
(16—18).

В тому пресвітлому Сіоні тепер Христос Бог наш живе і царює на
віки в душах вірних своїх у тому премирному царстві своїм: у патріар
хах, у пророках, в апостолах, в мучениках, в богословах і в усіх, хто 
вірує в Нього. І те царство своє, по загибелі світу цього, передасть 
Христос. Богу Отцю своєму, як якийсь найкоштовніший подарунок і як 
лайлюб’язнішу і найприємнішу жертву, тобто душі святих своїх вірних, 
яких викупив і залив своєю кров’ю, поставив без гріха і всілякої вади 
перед троном слави вічного і благословенного Бога Отця свого і каже: 
Отче Мій, це Я і діти Мої, їх же дав Мені від світу, твої тепер. Прийми 
їх і полюби, як мене Ти полюбив... Отче святий, я вже хочу іти і ті бу
дуть зі Мною, і нехай бачать славу Мою, яку мали в Тебе, перед тим, 
як той світ був (їв., 17).

Знай же, противнику, що як то віддасть царство Богу Отцю, пові
домляють понурці20 і архіани2І, то його віддавши, сам вже його не 
буде мати. Не те потрібно розуміти, нащадки біднії, коли б вас за
питати про те, хто правдивіше мовить про царство Сина Божого. Через 
те говорив пророк Даниїл: і царство Його вічним буде (Дан., 2, 44); 
архангел Гавриїл22 повідав, що королівство Його не буде мати кінця, 
а третій — Павло — говорив: продасть царство (Лк., ЗО). Хто ж із трьох 
святих правду мовить, а хто перед нею поступається?

Мусите то самі визнати, що Дух Святий один вічна правда, тому що 
як і в пророках, в ангелах, так і в апостолах правду мовив, що царство 
Сина Божого, предвічного Слова єдиноістотного Отцівського, з Отцем 
спільне і вічне царство має неподільне. Як і те друге царство, котре 
налляв кровію своєю, передасть Отцю своєму. Але і тут потрібно ду
ховно розуміти: якщо його і передає, але не чути Його панування, бо 
навіки в ньому спільно з Отцем царює й Духом Святим, як сам сказав:
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Я і Отець мій прийдем і житло в ньому влаштуємо, тобто в церкві 
і вірних своїх.

Тут, правда, мушу мовити, що ні пророки, ані ангели, ані апостоли 
не згоджуються між собою, але арієвої єресі люди і понурці мусять 
перед правдою втікати, і свого тілесного розуміння соромитися, як 
лютеранці23, які навпаки Письмо Боже вивертають.

Ми ж, вірні, просимо за них правдивого Бога нашого Ісуса Христа, 
світлодавця, аби їх просвітив розуми в пізнання таємниць воплотін- 
ня Його, щоб пізнали Сина Божого в двоякій природі: Бога правдивого 
і Чоловіка досконалого, окрім гріха.

ПРО ЦЕРКВУ ХРИСТОВУ,
ЯКА В ОБИДВА ВІКИ КІНЦІ СВОЇ 

ПРОСТЯГНУЛА І НАДВОЄ ПОДІЛЯЄТЬСЯ:
НА НЕБЕСНУ І ЗЕМНУ

Глава 22

Ми ж у першому слові звернемось про церкву Христову. Потрібно 
знати і духовно про неї розуміти всякому благочестивому християнину, 
тому що та величчю і широким пануванням своїм всюди є; по всьому 
округу землі розповсюджується, а не в одному місці обмежена. Хоча 
і в Єрусалимі зірвана перша виноградна лоза Сином Господнім Ісусом 
Хрнстом, але гілки свої простягнула від моря Східного24 до моря За
хідного 25, і коренем своїм наповнила всю землю, як на сході, так і на 
заході, на півдні і на півночі.

І закон Божий спочатку вийшов від Сіону, і слово Господнє— із 
Єрусалима, але на одному місці не лежить, але по всьому світі в серцях 
вірних Христових, і не на землі тільки простягнула гілки свої, але й в 
обидва віки простягнула відгалуження і кордони свої на землі і на 
небесах, живе і царює з Христом — царем своїм вічним і в світлі слави 
Його завше ходить.

Якщо і на двояке місце розділена, але вірою і любов’ю вічно зв’яза
на і спільна: одна — в небі з Христом тріумфує (на полях — веселить
ся), а друга проти диявола воює і полки того перемагає, тобто вірні, 
які ще на землі у віці цьому теперішньому живуть у тілах смертних, ті 
тепер воюють і борються проти всього царства сатанинського і Воїн
ства його, проти влад темних і сил ворожих духів злосливих: Проти 
гріха і спокус злосливого світу і темного Вавілону сильно воюють-

А інша церква, тобто душі святих вірних Божих, які вийшли з тіла 
смертного і від світу цього видимого в інший вік до невидимого світу, 
до ангельських хорів26, уже там у небесних пресвітлих місцях спокій
них з ангелами тріумфують по виграній битві своїй і з перемоги своєї, 
яку отримали над дияволом. З того тепер радуються і з ангелами світ
ло торжествують. Як церква — мати наша — спочатку прийняла про 
святих так розуміти і пісні їм богослови похвальні складали, на вічну їх 
пам’ять житія небесного і в піснях прихильних оспівували, так мовлячи 
до мучеників: О прехвальні мученики, вас не земля сховала, але небо 
прийме вас і притулок вам дасть, і небеса спадкуєте, а тепер, знаю, 
з вами Адам — отець ваш — на небесі живе, радуючись.

І вже Письмо Святе, і церковне передання вказує місце на небесах 
святим душам у пресвітлих і спокійних дворах небесних. Тоді їм тільки
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те місце є, а не коронації, тому що знаю, що ті в друге пришестя Хри
стове зійдуть на землю прийняти тіла свої на себе, просвітити їх славою 
небесною, як Боговидець у своїй богословії сказав: «І я, Іван, бачив 
місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був при
готований, як невіста, прикрашена для чоловіка свого» (А п о к 21 
(2)).

А якщо тут хто виступить з арієва і понурьського збориська, і від 
Кальвіна 27 учнів упертих, які не хотять душ святих визнати в небесних 
дворах спокійних, то нехай же спитають святого Іоана Боговидця, що то 
за Єрусалим, що сходить з неба, чи мури кам’яні і стіни з цегли? Спи
тай також: чи то ангели камінь возили, а херувіми28 цеглу палили, 
а серафими29 мулярами були? Побачиш і почуєш, що тобі на те відпо
вість муж той святий. Назве тебе тілесником і нерозумним нащадком, 
і скаже тобі: чоловіче, пізнай, як дух оживляє, а буква вбиває смертю 
вічною (2 Кор., З (6)),  а тілесний розум до омани і сліпоти приводить.

Як же інакше можна розуміти той Єрусалим небесний, якщо не душі 
святих, скажи мені? Але бачу, як сама правда зав’язала і заткала уста 
твої хульні. Ти ж силуєшся, аби випхнути і вибити святих із неба, 
і воюєш з ними, хочеш знову привести в тіло того видимого світу і по
садити посеред зіпсованих елементів, де біси волочаться і туляться піл 
небом всюду.

Але звикли недруги чинити такі загадки, мовлячи: якщо святий є в 
небі, то вже не треба воскресіння і суду. Або такий доказ, взявши в бі
сів, приводять, говорячи: якщо бісів немає в пеклі, так і святих у небі. 
Але слаба та ваша гадка, бо не може за тим то ясно пізнати, що ше 
і над бісом довготерпіння Боже є: Він їх не за один раз посилає на 
муки геєнські, а де терпіння, то там є знак доброти Божої.

А що ж розумієш, якщо не покаже Бог більшої доброти наймилішим 
приятелям своїм? Якщо бісам є відрада, а не мука, а що ж не має 
бути святим його угодникам, відради і радості дивної з видіння лиця 
Божого, і пресвітлих ангелів у небесних дворах? Але ти кажеш, на
приклад, так: відрада буде в раю земному. Спитав би тебе: що розу
мієш раєм повинно бути, якщо не розкіш? Але святих душа в небесному 
раю і в розкоші невидимій.

А що мовиться про коронацію хвали вічної, що ж можеш інше розу
міти, якщо не з’єднання душі з тілом хвалебним, пресвітлим, безсмерт
ним і жити з ним вічно і з ангелами його?

Так воно і буде. Потім тіла зійдуть з неба, в той святий Єрусалим, 
ту церкву, яка в небі веселиться, прийнявши їх до себе.

Повторно зійде на небо на хмари в Стрітення Господнє, і так завжди 
з Господом буде, вже вічно без жодної зміни там жити і царювати і з 
тілом хвалебним, і безсмертним укоронованим і лице пресвітлеє Бога 
свого оглядати і його добротою насолоджуватись без докори у віках.

ПРО БАГАТОІМЕННІ ІМЕНА, ЯКИМИ 
ПИСЬМО СВЯТЕ НАЗИВАЄ ЦЕРКВУ ХРИСТОВУ

Глава 23
По-перше, від пророків називається виноградом, дочкою сіонською, 

стражницею і вежею, колісницею багатоочитою, херувимською, і го
рою тучною.

По-друге, називається від ^богословів наших скарбницею, раєм дру
гим, сходом пресвітлим, нареченою і полюбовницею, і дівою чистою,
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і жоною страждущою і гонимою від змія; називається кораблем і цар
ством Ісуса Христа, овчарнею і виноградом від апостолів, Сіоном і Єру
салимом небесним.

Всі ті імена славні і титули світлі недарма тримає на собі церква 
Христова, тому що як слава її велика і дивна, та і імен багато утримає.

Назва виноградом; виноград, кажуть, був принесений із Єгипту, 
і посаджений на горі святій. Це сказав пророк той люду жидівського, 
виведеного з Єгипту видимого, з неволі фараонової, і приведеного 
в землю обетовану (/7с., 79) *.

Ми ж духовне це розуміти можемо. Виноград — є новий рід християн
ський, з Єгипта, з тьми гріха виведений Христом Спасителем— прово
дирем нашим, тому що той позбавив нас від невидимого фараона — 
диявола і Від тяжкої роботи його і привів нас у вільне і пресвітле цар
ство своє (Кол., / ) ,  і посадив на горі високій відомості про Бога небес
ного, і про виноград його, як плотом, догматами всякого благочестя 
і вироками Божими, як муром вогнистим, і гори коло нього — собори 
і полки небесних високих мешканців — ангелів Божих {1с., 5).

А заради того блажен є такий, котрий живе і плем’я має в тому 
пресвітлому місці — в Єрусалимі небесному.

Виноград царства Христового, як сам Господь сказав: «Я — вино
градина, ви — галуззя!» {їв., 15 (5). Як Христос є глава церкви своєї, 
так і лозою виноградною називається, і лоза життя подає галуззям 
своїм, і як вино без лози не може родити, так і вірнії, крім Христа, не 
можуть бути, ані добрих вчинків творити, і як виноградна лоза грона 
свої прикрашає листям і стереже їх від заразливих вітрів, від морозу 
і сонячних променів, так і Христос, істинна лоза життя нашого, замість 
листя залишив у церкві своїй заповіді і Богодухновєнне Писання на 
збереження гронам своїм; і як господар радується виноградом Своїм, 
так і Бог — з вірних своїх.

По-друге, називається стражницею і вежею, на якій висить сто щитів 
золотих (Пісн., 4 (4))  писань патріархів і пророків, і апостолів Хри
стових наука правдива, і стережуть її тисяча сильних, тьми тьмами 
ангелів Божих. Об ту святу стражницю і діла її богодуховні розби
ваються всі полки сатанинські, і не посміють приступити до неї сили 
ворожі і зібрання упалого Вавілону {Пс., 66).  В тій то святій вежі ті 
діла бурливі всієї єресі Арія руйнівники— Василій — велике д іл о 30, 
і Григорій Н азиаизін*1, і Афанасій Александрійський ?1*.

По-третє, називається гора тучна, як багато вгодована з оброків не
бесної премудрості, вихована багатьма дарами Духа Святого, і до 
того ж  об тую гору розбиваються і розсікаються всі хвилі надуті жи
тейського моря, і єретичні напади, і єство мучителів і тиранів земних, 
уражених прагненням, і надута піна — все об неї розбивається і в гли
бину знов свої хвилі повертає, а вона стоїть непорушна у віках у своїй 
міцності — та гора свята Сіонська.

Сіон виявляється веселою сценою, видовищем всякої краси. Це ж  
богослов’я приймає розуміти про самого Бога. Яка може бути краса 
і веселість більша святим угодникам Його, як це саме, якщо бачити 
пресвітле лице Боже безборонно; того, знаю, вічного щастя, веселості 
і краси з охотою великою, прагнуть бачити ті премирні хори ангель
ські, і всі святі від віку, ЯКІ догодили Богу?

Заради цього блаженний Павло назвав Сіоном красу царства не
бесного, а горою — церкву, тобто душі святих для їх високого і прав
дивого життя, коли так мовить до віруючих іудеїв: «Але ви приступили 
до гори Сіонської; і до міста Бога Живого, до Єрусалима небесного,
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і до десятків тисяч Анголів, і до церкви первороджених, на небі напи
саних, і до Судді свого — до Бога, і до духів удосконалених праведників, 
і до Посередника Нового Заповіту — до Ісуса, і до покроплення кро- 
ви...» (Євр., 12 (22—24)).

Право, то дивне видовище іде перед лицем Божим (на полях — 
«театру»); тріумфують і веселяться ангели, херувими, серафими, разом 
з патріархами, пророками, з апостолами і мучениками, і з усіма свя
тими (Єз., 1).

Називається ще колісницею багатоочитою, херувимською. Душа ж 
бо, знаю, святих і вірних Христових, які отримали ласку Божу і дари 
Духа Святого, буває світлою і багатьма очима наповнена на бачення 
великої премудрості небесної і багатьох тайн Божих іменували бого
слови: ті стоять в чину і в хорі багатоочитих херувимів. Ті ж бо, знаю, 
велику бачать премудрість Божу і сокровенних тайн об’явлення.

, Возом названа, оскільки сів на неї цар вічної слави і краси, якого 
піднімуть зі страхом і тремтінням серафими, і поїздка ця готує для 
нас вічне спасіння (1 с 6).

ПРО ІМЕНА ІНШІ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЇ,
ЯКИМИ НАЗИВАЄТЬСЯ В НОВІЙ БЛАГОДАТІ ВІД БОГОСЛОВІВ

' Глава 24
Знову розпочнемо від пророчих слів, ті ж бо, знаю, Духом Святим 

відчували благородство і святість у церкві Христовій і світлість велику 
слави її, і промисел Божий дивний про неї. Бо пророк із великим здиву
ванням, радуючись у духу, про неї говорить: свята церква твоя, Боже, 
і дивна справді. Свята є, тому що до всякої скверни непричетна, випо
лірована, тому що є вогнем Духа Святого; більше золота сім раз полі
рованого, очищеного на водах небесної роси, освячена кровію Сина 
Божого і для того святою є навіки і дивною насправі. Через те, що 
про неї дивне споглядання Боже виповнилося. І дивні дари Духа 
Святого в ній, як у скарбниці, є заховані: і для того скарбницею є на
звана, так як в ній всі тайни позбавлення нашого є покладені. І всі 
патріархи, і пророки, і апостоли багаті скарби премудрості небесної до 
неїпринесли.

І не ці тільки одні, але і цар вічної слави— Ісус Христос дари свої 
багаті і невимовні поклав у ній, манну життя вічного і вино веселості 
незмінної, тіло і кров свою пречисту і герб подолання вічного; кості 
свої чесні і перстень шлюбний, дари Духа Святого, які відкривають 
тайни премудрості небесної. І дар синоположення в купелі хрещення 
і шати безсмертности. В ній лежать перла і каміння дорогоцінне,; 
пам’ять усіх святих угодників Божих, неспокусливих зірок розумного 

гнеба. Ті ж бо, знаю, променями свого світлого життя світять нам у тій 
темній ночі, посеред гріховного життя в віці цьому. 

і . В тій святій скарбниці лежать заповітні тайни. в явлення майбут
ньому віку, як є писано: «А двір, що за храмом, лиши та не міряй його, 
бо він даний поганам...» (А п о к 11 (2)): тобто ту сховану премудрість, 
яка тепер у заповітному місці лежить в ясновидячому умі єдиних бого
словів. Ці вознесе Христос в явлення всім вірним своїм у майбутньому 
віці.

Названа теж є церква Христова раєм другим, знаю: в ньому є. всяка 
. .насолода і розкіш духовна, щедро опливаюча, і квіти, мов. ті жони, 
.нев’янучої краси, і безсмертна пам’ять святих, і жадоба ненаситна 
насолоди світлоносної премудрості.
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З того раю святого чотири ріки живої води, які напувають всіх 
осіб райської землі: чотирьох євангелістів богодуховенного писання, 
джерела правдивої премудрості.

Називається світлим Сходом, оскільки показує нам світло сонця 
непогасного, світло слави Христової. І в світ посилає світло премуд
рості і тьму смутну безбожжя, і лестощі єретицькі прогонить, а свого 
світла сіянням просвіщає розуми вірних синів своїх і серця їх веселить 
вічною радістю.

Недаремно названа церква Христова кораблем, тому що в ньому 
проходим глибину бурхливого моря того світу: і той корабель, і упра
витель його Христос спасає нас від потопу вічного і від моря вогняного. 
І приводить нас до пристані щасливого порту, до царства свого не
бесного.

І знову від самого Христа названа є кошарою (/в., 10). Той бо, 
знаю, премудрий будівничий збудував кошару вівцям своїм на горах 
святих своїх патріаршого і пророчого високого богобачення. І сам 
являється правдивим пастирем, який душу свою покладає за овець 
своїх.

Той святий пастир добрий збирає овець своїх від подолів темних 
і тернуватих, де аспидське плем’я зібране і шукає блукаючих у пітьмі 
злосливого світу, і ласкаво кличе їх по імені. Вони ж чують голос його 
і до нього ідуть. Той же виводить їх із темних нечер і на світлу гору 
Боговидної богослови запрошує їх, і ту чашу прикрашує солодощами 
небесної радості, як сіллю. І загонить їх до кошари своєї на спокій 
вічний, і не дає приступити до них невидимим вовкам, відгонить їх 
жезлом залізним твердої віри, і сам в ній живе істинним вічним пасти
рем. Але подібно тут сказав би хто з противників: якщо Христос сам 
тільки правдивий пастир, то патріархи, архієпископи і єпископи не 
є пастирами правдивими? На те легко відповісти можем, якщо з Хри- 
стом погодитись і з його наукою, і в правді повелінь Христа стоять, 
тоді суть правдиві по Христу пастирі. І якщо дверима на стінах свя- 
щенства гідно входить до кошари,— пастир є. Але якщо дірою по-зло- 
дійськи лізе, такого Господь назвав злодієм і розбійником. Що ж на 
це кажуть Арієві і Кальвінові учні, які не по степенях священства, не 
дверима, але дірою крадуться до кошари Христової; не спасають, але 
вбивають, не з Христом збирають, але розпорошують, марнують у собі 
пастира.

Велику славу має церква Христова, і багатьма іменами називається: 
і гостиницею, і странноприємницею. Странноприємники в ній апостоли. 
Ті бо, знаю, привели й прийняли в церкву Христову багато країн і на
родів, які повірили в Христа. І та странноприємниця свята приймає всіх 
однаково: і розбійників, і розпусників, і розпусниць, які покаялись, 
і митарів, і гонителів; пом’яни Павла і М атвія33, приймає і тих, які, 
пізнавши свою біду, тікають від злосливого світу і темного Вавілону, 
від роботи ворожої з тьми гріха. Приймає і таких до покою свого, а від 
бісів зраненим дає ліки, рани пов’язує і струпи гоїть.

Наречена є дівою чистою, як муж святий сказав (2 Кор., 11) ,  ̂за
ручили діву чисту мужу єдиному, як Христа назвали за його чоловіч- 
ність.

Перше пришестя Христове на землю знаменує шлюб. Христос-жених 
шлюб узяв з душами людськими і з єством нашим. О, глибина багатої 
милості і тайни суддів, якщо цар ангельський і владика всієї тварі 
шлюб бере з невільницею і робить її царицею: вічне Слово Боже при
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своює собі всяку душу вірную і найперше змовили її через патріархів, 
через закон і пророків. І в тім шлюбі дав їй перстень — знак спільної 
любові, як якийсь заклад, дари Духа Святого: жених коханій своїй дає 
посаг, поділивши його надвоє: на майбутнє і сучасне.

Завдаток посагу сучасного: обмиття гріха першородного, визво
лення з неволі бісівської і смерті вічної, пізнання Бога і любов доско
налу до Нього, і приклад Заповіту вічного, знак милості показує коха
ній своїй, і запечатав то власною кров’ю своєю і таким способом при
власнив нас собі (/в., б), через тіло і кров Христову сталася та панна 
чиста учасницею єству Божому (Петр., 1).

Друга частина посагу зосталась ще у вірі і надії: майбутнє вста
вання із мертвих, безсмертя, обожнення тіла, веселість вічна з ангелами 
в неподільній любові.

О, чоловіче, шануй тайну великую чоловіколюбія Божого, пізнай 
Бога свого, який любить тебе, відповідай Йому взаємною милістю.

А що ж за такі дари повинна наречена жениху своєму віддати? 
Наперед віру всім, взаємну любов, непокаянну душу і чистоту вічну; 
не повинна мати іншого мужа, тільки єдино Христа — жениха свого. 
А якби яка душа заблудила через гріх і з’єдналася з демонами, то 
така вже не може зватися дівою чистою, але розпусницею нечистою. 
Така душа великий гріх творить, заповіт кривавий легковажить, посаг 
вічного багатства губить, присягу ламає, від царського плацу відпадає, 
і з світла у тьму кромешню вигнана буде, і всіма ангелами Божими 
буде караною, і посміяною буде навіки.

Потрібно і те знати, як дівиця засватана жениху своєму завжди 
перебуває в жалю і скорботі, і від багатьох недругів своїх посміхо
висько терпить, коли жених її веселість свою відкладає на далекі часи. 
Так і церква Христова наречена, смиренна дочка Сіону, знаходиться 
в жалю двоякому: по-перше, як жених її не зараз приходить забирати 
її в двори небеснії Отця свого, то єсть же святії скучають у світі цім 
і з радістю очікують другого пришестя Христа.

По-друге, в тузі перебуває, і в гонінню через усе життя віку цього, 
осміяний ворогами своїми, синами єретицькими, і гонима від змія.

ПРО СЛАВУ І ПРО СВІТЛОСТІ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЇ,
З ЯКОЇ ВСЯ СВІТЛОМ НЕБЕСНИМ ОДЯГНЕНА

Глава 25
Улюблений друг і учень Христа Іван, син грому і провидець бага

тьох тайн Божих, той провидів у видінню об’явлення Божого велику 
славу і світлість церкви Сіонської — матері нашої, провидів також 
і хвороби її, і переслідування, велике, і гоніння від змія, де так гово
рять: «І з’явилась на небі велика ознака: Жінка, зодягнена в сонце, 
а під ногами її місяць, а на її голові вінок із дванадцяти зір. І вона 
мала в утробі, і кричала від болю та муки — терпіла від породу. 
І з’явилася інша ознака на црбі — ось змій червоноогняниб, великий, 
що мав сім голів та десять років, а на його головах сім вінців. Його 
хвіст змів третину зір із неба та й кинув додолу. І змій стояв перед 
жінкою, що мала вродити, щоб з’їсти дитину її, коли вродить... І дитину 
вродила вона чоловічої статі, що всі народи має пасти залізним жезлом. 
І дитина її була взята до Бога, і до престолу Його. А жінка втекла на 
пустиню, де вона мала місце, від Бога для неї вготоване, щоб там го
дували її тисячу двісті шістдесяти день» (А п о к 12 (1—6)).
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Тоді розгнівався змій і почав нр неї гоніння, і були надані жоні два 
крила орла великого, щоб літала ними; і побачив змій, що не перемо
же жони. І тоді випустив із уст своїх воду, як ріку, щоб її втопити. Але 
помогла земля жоні: випила ріку його і воду. І розгнівався змій на жону, 
і пішов творити війну з потомством її, що зосталось, і які ховають на
кази Божії і мають свідоцтво Ісуса Христа.

Тут і справді великої поваги заслуговують слова того мужа святого 
і та повість, яка наповнена видінням ним багатьох таємниць позбав
лення. Придивися, звідкіля починається повість про церкву Христову: 
від слави і світлості. Бо якби найперше не вказав слави і царства її, 
а так просто почав описувати біди її і скорботи, хвороби, гоніння, ба
гато б хто, це почувши, настрашився б серцем, і не хотіли б з матір'ю 
своєю страждати. І для того найперше оповів славу світлую гонимої 
жони, а не діви, як Павло, але жоною, яка родить, назвав. Жона, яка 
одягнена в сонце, і місяць під ногами її, і корона від зірок двонадс- 
сятих.

0  прегарна ж і чудова царице, світлого сходу пані і королева нового 
Єрусалиму, і нового єрусалимського царства, в такі дивні шати вічної 
світлості і краси вбрана, церква сіонська — наречена Христова всюди 
є світлом слави її, і самим правдивим, незатемненим вічної світлості 
сонцем Христовим одягнена як є написано: «в Хреста охристилися, 
у Христа зодягнулися!» (Гал., З (27)).

А якщо вірою в Христа одяглися, то в чудний і недосягненний світ 
Божественний одягли себе, оскільки Христос є розумне сонце, джерела 
і творця всякої світлості, видимої і невидимої, тому що в Христі живе 
тілесно (К о л 2 (9)),  і весь розумний світ недосягненного Божества 
світло незбагненне і вічноіснуюче, слово Боже, світло істинне, як сам 
сказав: «Я Світло для світу. Хто йде вслід за Мною, не буде ходити 
в темряві той, але матиме світло життя» (Ів., 8 (12)).

Таким1 світлом одягнена церква Христова тепер і навіки в ньому 
ходить, в усій повній світлості небесній, і все Божественне’ Світло 
триіпостасного Божества відпочиває на ній, і освічує її багато.

Корона ж на голові її від зірок двонадесятих апостолів Христових, 
світлих зірок розумного неба, наука пресвітлого спасіння. Корону має 
на голові своїй церква сіонська незвитяжного царства вічного небесно
го: і ті зірки багатосвітлі постійно світяться на голові її і променями 
своєї світлості до нас тепер посилає. Багато бідуєм, плаваючи під віт
рилами на тому страшному бурливому морі, в мінливостях світу цього, 
аби ми на їх світле житіє, втомившись, вийшли до щасливого і пожа- 
данного порту і пристанища покою вічного. Бо знаю, як зірки світяться 
в темній ночі, так і життя хвалебних апостолів у тому темному і грі
ховному житію віку цього.

А заради цього повинні ми завжди дивитись на пресвітле лице мети 
нашої — церкви сіонської і на корону її вдячну і пресвітлую, і тим 
світлом душі наші увеселяти, через те що візерунок і корону найпер
ше поклав Бог у церкві своїй: апостолів, чудовних у житію святому.
І таким зіркоплетним вінком вінчав Христос наймилішу наречену свою, 
і прикрасив її красою дивною, як царицю на царство небесне. І постійно 
носить ту пресвітлу корону на голові своїй.

1 місяць під ногами її: в тім муле святий подвійну річ знаменує. 
Перше, як мати наша вся небесним світлом одягнена, від голови аж- 
до ніг, і немає ні одної частини темної в ній, тому Що всім світлом не- 
бесним охоплена: світлом сонця, світлом місяця, світлом зірок, просто 
сказати, все світло видимого світу.
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І те світло видиме знаменує і проповідує про світло невидиме 
триіпостасного Божества: світло Отця, світло Сина, світло Духа Свя
того. І в ті ж бо три персони вірить, і в тих імена хрестить синів своїх, 
і в тому світлі тепер ходить, як сонце, і місяць, і зірки від єдиного пер
вісного світла.

Так і ті три персони Божі, єдиної неподільної істоти Божества.
Місяць під ногами маїері нашої, церкви сіонської — нареченої 

Хрнста, дивись що знаменує: місяць знаємо як планету непостійну, 
відмінну; так і всі сини ворогів церкви Христової, всі єретики відмінні 
в сектах своїх, як місяць, такі всі лежать під ногами у матері нашої 
потоптаними зі срамотою вічною і не можуть глянути на пресвітле 
лице її. А якщо всю світлість небесну на собі має, то нічого не зали
шилось божествам поганським і зборищам єретицьким, тільки темнота, 
в якій блудять, як сліпі. Ти ж, Христосе, світе, істиною просвіти їх 
розуми, в пізнання твоєї правди і відверни від темного Вавілону до 
пресвітлого Сіону.

ПРО ЖОНУ, СТРАЖДУЩУ І БОЛЯЩУ 
ПРИ НАРОДЖЕННІ СИНІВ СВОЇХ

Глава 26

Описавши муж святий великую славу і світлість церкви Христової, 
передбачив теж велику скорботу, біди, утиски і гоніння на тім світі, 
які мали бути у церкві в великому переслідуванню від змія і від слуг 
його, тиранів римського царства, І як мала (жона) хворіти при на
родженні синів своїх. Заради цього говоривші жона, яка має в чреві, 
страждуща і боляща, кричить при народженні сина, і родить сина..

Тая ж то жона,1 не маючи спокою, блукаючи по горах і пустинях, від 
усіх гонима в віці цьому, наречена Христова, завжди йому родить вір
них синів Його в теперішньому віці цьому, почавши від крові Авеля34 
праведного аж до кончини віку. І при тому народженні дуже хворіє 
і мучиться. І стогнанням великим кричала, коли першородного сина 
родила, апостолів, мучеників і, народивши їх, дуже хворіла, і кровію 
своєю обливалася, і, коли ця кров синів ЇЇ струменями текла, безмірні 
хвороби терпіла тоді.

Коли ж сини її, як незлобливі овечки, спішно йшли на заклання, на 
ганебну смерть і на страшні муки за ім’я Христове, тому що диявол 
тоді, як не міг вимислити на світ мук вишуканих, витівкових, то ви
мишляв все на апостолів: вогняні коси гострі, леви, пардуси (барси), 
звірі хижі і змії отруйні, знищення маєтків, вигнання з батьківщини від 
приятелів милих у чужу землю, повні вежі і темниці мучеників Хри
стових.

Тяжко мені, коли про те згадую, тоді моє серце наполовину від 
жалю вмирає і око сльози проливає, а хто може по достатку хвороби 
і жаль церкви Христової описати, коли сини її по всіх країнах, по 
містах, трупи і тіла святі по Вулицях лежать, покинуті на з’їдання 
звірам і птицям без поховання земного. Багато було гробів звірячій 
утробі. І коли це бачила наречена Христа, тоді в горі ридання крича
ла, і з великою хворістю породила сина мужественного і першородного, 
апостолів і мучеників на те, щоб стали проти війська диявольського, 
проти миродержця, і видимих, і невидимих ворбгїв; і звитяжили жезлом 
залізним, твердою вірою і кріпким терпінням того гордого мучителя — 
дияволи.
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Як Мойсей потопив фараона жезлом у морі Червоному, так апостоли 
і мученики потопили невидимого фараона зо всім воїнством його, яко 
жезлом, твердою вірою і терпінням у морі червонім крові своєї про
литої і владу його темну осоромили.

І як начиння глиняне, трощили їх тим жезлом залізним, і погасили 
всі стріли лукавого розпалені, і всю фортецю диявола зруйнували, 
і посміялися з нього, як з немічного хробака. А самі віднесли вічну 
славу і взяли із звитяжства свого корону незіпсовану і з ангельськими 
хорами ликостояння, і веселість вічну, і наближення до Бога і престолу 
його, як сказав Боговидець: і захоплено було дитя її до Бога і до пре
столу його.

То є взята душа святих апостолів і мучеників до Бога і трону слави 
його, возведена від великої скорботи і гоніння на спокій небесний. 
1 тут нехай себе соромлять ті уперті, які святих з неба випихають, 
хулять і лайку на них творять. Чуєш, як до Бога підняті від землі 
і престолу його на спокій вічний.

Син мужественний, який спасе народи жезлом залізним. Апостоли 
спасли багато народів і загнали до єдиної кошари, і вовків мисленнях 
від неї відігнали. Жезл залізний — віра тверда, міцніша за залізо 
і алмаз, який не зміг диявол зм’ягчити жодною мукою, ні огнем, ні 
мечем, ні ув’язненням, і ні звірями налякати, і ні жодними пилами 
уточнити.

Знову ж страждала і хворіла дуже гнана жона, коли родила праце- 
любців, пустинножителів, бо скорботним шляхом ідуть, тулячись у пу
стинях і горах, у вертепах і пропастях земних, которим не е годним 
увесь світ. Хворіє, коли родить постників, непорочних і всіх праведни
ків, які хворобливою і тісною дорогою ідуть до життя вічного, бо доб
ровільно піднімають убогість Христову, і рани його носять на тілі 
своєму. Таких усіх у хворобі церква Христова породила. Але і тепер 
ще родить, і родити буде навіть до кончини віку, тому що сказано ро
дити. Це ж знаменує безграничне або нескінченне. Страждала і хво
роби терпіла гнана жона, коли бачила синів своїх, а вони, як грона ви
нограду, в гніву Божому потоптані перед позором лукавого світу і упад- 
лого Вавілону, тобто перед грішниками, і поганими, ідолопоклонниками. 
Попускав Бог вірним своїм муки терпіти від злосливих людей, і перед 
тими показав запальність гніву свого.

Тут і правда, аби хто не погрішив, чуючи про гнів Божий, і міг 
тілесне те розуміти. Не то що Бог мав просто гніватись на святих 
своїх приятелів, що сам їх видав на муки, але то учинив на подоббн- 
ство того, як Отець премудрий, який би мав двох отроків: єдиного 
сина, а другого— невольника, і хотів обох мати в боязні. Перше б 
на сина покарання наложив, аби невольник злякався і до досконалої 
чесноти пройшов. А якщо б перше злобу переніс на невільника, то 
втік би з розпачу від сина свого. Отож завжди залишається Бог спра
ведливим, наче б то до вірних суворіший, а до грішників — ласкавіший. 
Тому марнотратцю — телиця годована, а праведному — ні козляти, тобто 
ні малої розкоші світу цього, аби без жодної забави вічних шукали і до 
вітчизни небесної поспішали, не бавлячись ні трохи на ягодах зелених 
дочасної розкоші.

Потрібно і це знати, як на биттю праведних гнів грішникам пока
зує, бо якщо незгрішивших передає в напасть, як Іова35 праведного 
(Иов, І)', апостолів і мучеників.

А що ж ти розумієш про себе, нещасний гріхолюбче, думаєш, що 
тебе пощадить Бог на муки вічнії і ними віру не пощадить, якщо себе
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покараєш? Ти ж, побачивши це, не гаючись, поспішай на покаяння прав, 
диве.

Грона солодкі винниці Христової більшої слави заслужили в топтан
ні, бо знаю, дісталися в правицю царю ангельському; і возвеселився 
владика з їх видавлення, тобто, як тим мученичеством і терпінням 
найбільше прославлений Христос в народах, після чого багато народів 
прийшло в пізнання його.

1 І оан  Б о г о с л о в  — християнський апостол, автор четвертого Євангелія і Апо
каліпсиса. Пережив страшне гоніння Нерона проти християн. Легенда розповідає, 
як його, після довгих знущань, було кинуто в казан із киплячою олією, але він 
вийшов із нього ще здоровішим і помолоділим. Потім був засланий на пустельний 
о. Патмос.

2 Юлі й (Юліан Відступник) (331—363)—римський імператор із 361 р. Видав 
два едикти проти християн. Автор творів, спрямованих проти християнства.

3 Ав г ус т  (Гай Юлій Цезар Октавіан) (63 до н. е.— 14 н. е.)—римський імпе
ратор (27 до н. є — 14 н. е.).

4 Ті бер і й — римський імператор (14—37 рр.).
5 Не рон  (Клавдій Цезар (37—68), римський імператор з 54 р. Жорстоко роз

правився з християнами, звинувативши їх у підпаленні Риму (64).
6 Петро,  один із 12 християнських апостолів, брат Андрія.
7 І політ,  папа римський (III ст.).
8 Є р о н і м (330—419) — один із учителів західної церкви.
9 Н а в у х о д о н о с о р  (2-й) — цар Вавілоні! в 605—562 рр. до н. е. Двічі заво

йовував Єрусалим, перетворивши Іудейське царство у вавілонську провінцію.
10 В а л т а с а р, за біблійними оповідями, останній вавілонський цар.
11 Ар т е мі д а  — у грецькій міфолопД — дочка Зевса і сестра Алоллона. Спочат

ку вважалася богинею родючості і мисливства, пізніше — покровителькою породіль.
13 П а в л о  — у християнській традиції «апостол язичників», який не знав Ісуса 

Христа під час його земного життя, але в силу особливого покликання і надзвичай
них місіонерських заслуг шанувався як апостол після Петра і разом з ним.

**■ Це католицька точка зору. Справа в тім, що Транквіліон поділяв думку про 
можливість об’єднання православно! церкви з католицькою. І це було однією з при
чин його критики супротивниками.

13 І род  (1-й, Великий, 73—4 рр. до н. е.) —цар Іудеї (з 37 р. до н. е.), відомий 
своєю жорстокістю. За євангельським переданням, почувши про народження Христа, 
наказав знищити всіх новонароджених хлопчиків.

14 Л а з а р  — персонаж євангельської притчі і фольклорних текстів, образ бід
ності, який отримав від Бога нагороду в загробному житті.

16 Ав р а а м  — у старозавітних оповідях — обранець бога Яхве, один із патрі
архів, родоначальник євреїв і арабів. Лоно Аврамове — біблійний вираз, який озна
чає місце блаженства праведників. Саме там блаженствував Лазар (Лк., 16, 23).

18 Он о к е н т а в р  — фантастичний звір, який має обличчя людини, тіло — до 
половини кінське.

,8а Так іноді Транквіліон називав ангельські чини.
17 Л е в і а ф а н  — у Біблії — морська тварина, подібна, за описами, до кроко

дила, гігантського змія або страшного дракона.
18 Сод ом і Г о мо р р а  —у старозавітних оповідях — два міста, жителі яких 

погризли в розпусті, за що й були знищені вогнем, посланим із неба.
19 Вс е л е н с ь к і  собори  — церковні зібрання у християнстві. Православ’я ви

знає Вселенські собори, яких є сім, і проводились у IV—VIII ст.
80 По н у р ц і  — протестанська секта.
21 Арі аии — послідовники Арія (? — 336), александрійського священика, який 

учив про нерівність Сина Божого з Богом-Отцем, не визнавав божественності Хри
ста. Це вчення було засуджене як єретичне на Вселенському соборі в Нікеї. (325 р.).

** Ар х а н г е л  Г а в р и ї л  — один із старших ангелів, який розкривав зміст, про
рочих видінь.

"  Л ют е р а н ц і  — прихильники Мартіна Лютера (1483—1546), діяча Реформа
ції в Німеччині. Один із напрямів протестантизму. •'

84 Море  Сх і д не  —Тнхий океан.
" М о р е  З а х і д н е  — Атлантичний океан.
“ Хори а н г е л ь с ь к і  — мається на увазі дев’ять чинів ангельських (за'вче’я- 

ням Псевдо-Діонісія Ареопагіта).
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27 Ка л ь к і н  Жа н  (1509—1564)—діяч Реформації, основоположник кальвініз
му, течії у протестантизмі.

29 Хе ру в ими — в християнському віровченні — ангелонодібні істоти (стражі).
29 Се р а фи ми  — в християнському віровченні — ангели, найбільш наближені до 

престолу Бога.
30 В а сплі н Ве ликий  (Кесарійський, бл. 330—379)—ранньовізантійський цер

ковний діяч, філософ-платоник, представник патристики, єпископ м. Кесарія у Малій 
Азії.

31 Гр иг ор і й  На з і а нз і н ,  Григорій Богослов (бл. 330-бл. 390),— ранньовізан
тійський церковний діяч, представник патристики, єпископ м. Назіанз. Канонізований 
православною церквою.

32 Афа н а с і й  Ал е к с а н д р і й с ь к и й  (295—373) — ранньовізантійський цер
ковний діяч, представник патристики, єпископ м. Александрія.

33 Ма т в і й  — євангеліст, автор однієї з Євангелій.
зл А в а л ь  — у старозавітній оповіді — другий син прабатьків Адама і Єви, вбитий 

своїм старшим братом Каїном.
31 І она  — старозавітний пророк, персонаж біблійної книги Іони.
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