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Іван Курас

КРИМ І УКРАЇНА:
НОВА СТОРІНКА ІСТОРІЇ

Однією з глобальних суперечностей XX ст. є певна невідповідність 
між природним правом народів на самовизначення і принципом 
непорушності усталених державних кордонів. Не вдаючись у да
леку і глибоку історію, зазначимо тільки, що пошуки виходу з 

цього протиріччя, на жаль, уже не раз призводили не лише до регіо
нальних конфліктів, а й до світових воєн. Нині згадана тенденція вияви
ла себе досить переконливо на терені кількох країн, зокрема в Закав
каззі та на Балканах. В Україні вкрай назріла кримсько-татарська 
проблема, яка є актуальною як з геополітичної, так і військово-страте
гічної, економічної, міжнародно-правової, етнополітичної та інших то
чок, зору. Разом з тим проблема ця має чисто людський, гуманітар
ний, морально-психологічний виміри. Йдеться не тільки про наслідки 
злочину, скоєного п’ятдесят років тому тоталітарним режимом над 
кримсько-татарським народом, але й про практичні шляхи подолання 
наслідків цієї трагедії. Значну, якщо не вирішальну, роль у розв’язанні 
цього завдання історія поклала саме на Україну, оскільки Крим є її 
складовою, хоч і автономною частиною. Проблема правового врегу
лювання і облаштування жертв депортації після їх добровільного по
вернення на історичну батьківщину (маються на увазі не лише крим
ські татари, а й болгари, вірмени, греки та інші національності) послі
довно, хоч і не легко, вирішується саме українськими владними струк
турами у взаємодії з відповідними органами Республіки Крим та 
меджлісом кримсько-татарського народу. Наголошуємо на цій обста
вині не стільки заради констатації самого факту, а й тому, що істо
рична справедливість вимагає відповідної участі у вирішенні цієї про
блеми й інших держав колишнього СРСР.

Історіографія кримського питання складна і неоднозначна. Різні 
племена населяли територію Криму з часів неоліту: тут жили гуни 
і готи, алани та хозари, кімерійці, про яких згадували Геродот у своїй 
«Історії» та Гомер у безсмертній «Одіссеї». У першому тисячолітті до 
нашої ери гірські райони Криму на досить довгий час стають батьків
щиною таврів, які, власне, й дали назву цій території, описаній пра
давніми істориками та географами як Таврида. Потім сюди прийшли 
грізні й войовничі племена скіфів, які, однак, порозумілися із таврами 
і частково асимілювалися один в одного, що дозволяло тогочасним 
римським /і'а візантійським авторам називати населення півострова
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тавроскіфами. Степовий Крим і Північне Причорномор’я аж до гір
ської гряди отримали назву Малої Скіфії зі столицею Неаполь Скіф
ський (нині частина Сімферополя).

Здавна жили на кримських землях і слов’яни, які досить активно 
обживали територію, мігруючи сюди з північного узбережжя Чорного 
моря, берегів Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, з Приазов’я. 
Михайло Грушевський називає слов’янські племена, які жили на цій 
території, антами, уточнюючи, що це були автохонні українські племен 
на, які займалися не тільки хліборобством, але й ремеслами, вміли 
торгувати й мали досить міцні військові сили, з якими виступали на
віть проти готських королів у VI ст. Приазов’я, Кубань і Крим утвори
ли Тмутараканське князівство, яке відігравало досить помітну роль 
у тогочасному політичному й економічному житті Київської Русі на 
південному її порубіжжі і стало форпостом у боротьбі великої сло
в’янської імперії Святослава — Володимира — Ярослава із грізною і 
всесильною Візантією.

Не будемо торкатися проблеми ставлення і розквіту Тмутаракан- 
ського князівства, боротьби між різними гілками київських кня
жих родів за цю територію, починаючи від Мстислава Володимировича 
і закінчуючи протекторатом над цим князівством Олега Святославича, 
який вирушив звідси завойовувати Чернігівський трон. «Із тих часів за
лишилися назви багатьох географічних пунктів: місто Корчев (Керч), 
Сурож (тепер Судак), Керкінтид (Козлов, змінений турками на Гез- 
лев, а Катериною II названий Євпаторією).

У ХНІ ст. Крим потрапляє під владу татаро-монголів. Півострів 
стає улусом Золотої орди, хоч на узбережжі ще досить довгий час 
існуватимуть невеликі держави і національні утворення греків, візан
тійців, слов’ян, генуезців. Як самостійна держава Кримське ханство по
стало у 1449 р., приєднавши до себе пониззя Дніпра, Приазов’я та При- 
кубань.

На жаль, із різних причин історія народу, який протягом багатьох 
століть був найближчим, хоч і не вельми дружелюбним, сусідом україн
ців, для більшості з нас залишається практично незнаною навіть у за
гальних параметрах. І не випадково. Адже більшість наукових праць, 
що висвітлювали історію кримських татар, припадали головним чином 
на XIX — початок XX ст. З кінця 20-х років сама назва народу, а після 
1944 р. і сам народ, зникає не тільки зі сторінок наукових розвідок, 
а й з етнічної карти країни.

І тільки завдяки зусиллям окремих учених — Іналджика Галіла (Ту
реччина), Алтан Мобей Бату (США), О. Пріцака, М. Бугая, В. Воз- 
гріна, О. Некрича, а останнім часом публікаціям В. Буткевича, В. Бро- 
шевана і А. Форманчука, В. Чумака, О. Галенка та інших українських, 
кримсько-татарських і зарубіжних учених, виступам учасників і лідерів 
кримсько-татарського національного руху, передусім М. Джемілєва, 
маємо змогу дещо відхилити завісу таємничості над трагедією, що 
розігралася 50 років тому.

Проте слід наголосити, що, крім праці В. Возгріна «Исторические 
судьбн крьімских татар», серйозні узагальнюючі дослідження з питань 
етногенези та історії кримського народу поки що відсутні. У зв’язку 
з цим постає невідкладне завдання щодо підготовки всебічної і об’єк
тивної історії кримсько-татарського народу від найдавніших часів і до 
наших днів. Без такого синтетичного дослідження важко уявити шляхи 
становлення національної самосвідомості кримсько-татарського народу, 
неможливо повного мірою реалізувати великі комплексні програми 
Національної Академії наук України по створенню багатотомних ви
дань з історії українського народу, як і фундаментальних досліджень 
з історії розвитку етносу, формування менталітету нації.

Важливу роль у розв’язанні цієї проблеми має відіграти Інститут 
історії мови і літератури кримсько-татарського народу Кримського від
ділення НАН України, потреба в якому є нагальною. Його завданням,
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без сумніву, стане і створення на суворо документальній основіі науко
вого дослідження про всі обставини, пов’язані з насильницькою депор
тацією кримських татар у травні 1944 р., яке допоможе остаточно по
долати міф про «народ-зрадник», що так наполегливо поширювався 
після загарбання Криму Росією у 1783 р. і у трансформованому вигля
ді дожив до наших часів. Слід об’єктивно висвітлити життя татар про
тягом кількох століть як із Криму, так і в місцях їхнього поселення — 
в Росії, Узбекистані, Казахстані, Киргизії, повністю спростувати облуд
ність тези про «вкорінення» кримського народу в місцях депортації, 
а відтак і їхнє небажання повернутися на рідну землю.

Важливою проблемою такого грунтовного дослідження має стати 
з’ясування характеру національно-визвольного руху волелюбного крим
ського народу за свої громадські і національні права у 50—90-х роках 
XX ст. та комплексу проблем, пов’язаних з поверненням татар до Кри
му, і нелегких політико-правових, виробничих, соціально-культурних та 
побутових питань, що постають перед українською, державою та Рес
публікою Крим для утвердження історичної справедливості щодо крим
сько-татарського народу.

У зв’язку з суперечливими процесами, що відбуваються в сфері 
політичного життя останнім часом, зокрема наслідками референдуму, 
президентськими і парламентськими виборами у Криму (1994 р.), вибо
рами нової Верховної Ради України і ситуацією, яка склалася навколо 
місцевого самоврядування, загостренням російсько-українських відно
син щодо розподілу Чорноморського флоту та його інфраструктур, на 
чільне місце висувається роль політичних чинників, зокрема партій, 
громадсько-політичних об’єднань і рухів. У цих непростих обставинах 
дуже важливо враховувати баланс інтересів і позицію політичних сил 
як Криму, так і України в цілому, не обминаючи, як дехто це робить, 
надзвичайно важливі інтереси корінного народу, для якого Крим — 
земля їхніх дідів і прадідів, а також майбутніх поколінь.

Нині у Криму діють близько 20 політичних партій, серед яких най
більш впливовими є: Республіканський рух Криму, Комуністична пар
тія Криму, Російська партія Криму, Соціалістична партія Криму, Орга
нізація кримсько-татарського національного руху, кримсько-татарський 
меджліс (парламент), Спілка УРП, Союз офіцерів України, об’єднаних 
у блок «Крим з Україною».

У результаті повторних виборів, які відбулися 10 квітня 1994 р., 
в усіх виборчих округах обрано 94 парламентарі Криму, з них 54 — 
представники блоку «Росія». Вірогідно, що в розстановці політичних 
сил певною мірою відбивається сучасна тенденція консолідації насе
лення Криму російського походження на грунті національно-патріотич
ної ідеології. Вибори показали втрату позицій так званих «федераліст
ських» політичних сил, програма яких передбачає відновлення в тій чи 
іншій формі СРСР, зниження популярності сил, орієнтованих на спів
робітництво незалежних держав та їх тісну інтеграцію, і різке поси
лення сил проросійського спрямування, що відстоюють російську на
ціональну ідею. Про це, зокрема, свідчить заява лідера народної пар
тії Криму, представника блоку «Росія» В. Межака: «Наша основная 
цель (блока) — становление и развитие Республики Крьім как само- 
стоятельного правового демократического государства. Конечная цель 
блока — восстановление единства с Россией и другими государствами 
СНГ, заключение зкономического, политического и воєнного союзов 
с последующим образованием федеративного или конфедеративного го
сударства» («Крьімская правда», 10 марта 1994 г.).

У цьому контексті стає зрозумілим звернення Ю. Мєшкова до глав 
держав та урядів СНД: «Сегодня Украйна, на территорию которой вдз- 
вращаются депортированнне кграждане, не в состоянии без участия 
стран СНГ обеспечить финансирование в полном обьеме программьі 
возвращения и обустройства... Считаем целесообразнмм разработку 
и принятие в ближайшее время межгосударственньїх договоров по
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реализации достигнутого в Бишкеке Соглашения по вопросам, связан- 
ньім с восстановлением прав депортировашшх лиц, национальньїх мень- 
шинств' и народов» («Крммская правда», 20 апреля 1994 г.).

Проте ще в січні 1994 р. лідер кримсько-татарського руху М. Дже- 
мілєв заявив, що лише кримські татари як корінний народ є справжні
ми господарями цієї землі. Настане час, і тут в тому чи іншому вигляді 
буде сформована кримсько-татарська державність... Свою державність 
кримські татари бачать у складі незалежної демократичної України 
(«Известия», 29 січня 1994 р.).

Аналізуючи програмні позиції загальноукраїнських партій та гро
мадських організацій, варто зауважити, що вирішення проблеми 
кримсько-татарського населення вони вбачають далеко неоднаково.Хоча 
в багатопартійному спектрі України відвертих прихильників возз’єднан
ня* Криму з Росією немає, та все ж правоцентристам ближче позиція 
меджлісу як альтернатива проросійського дрейфу Криму, центристів 
задовольняє автономний, економічно незалежний Крим у складі Украї
ни, де всі нації, які мешкають на півострові, мають рівні права і пріори
тет віддається громадському суспільству, пропорційному представницт
ву, а не національній державності. Тим часом ліві віддають; перевагу 
інтернаціональній інтеграції колишніх радянських республік з певними 
правами національних меншин.

Але з яких би позицій не виходили різні політичні сили і партії, 
об’єктивна проблема Криму визначається геополітичним значенням пів
острова і національним складом населення, а ще — розподілом сил у 
місцевих владних структурах. Ці фактори визначають не тільки реєстр 
проблем, але й реальність політичної нестабільності загроз: від міжет
нічного протистояння до можливості виникнення глобального україн
сько-російського конфлікту. Без врахування цих реалій не можуть 
бути ефективними будь-які рішення, і особливо досягнення згоди між 
учасниками політичного процесу з урахуванням насамперед інтересів 
репресованого 50 років тому народу.

Відродження українського етносу повинно поєднуватися з адекват
ним процесом становлення самобутнього життя національних меншин 
в умовах їх повного рівноправ’я. Саме воно є головною метою етно- 
національної політики української держави, зокрема й щодо кримсько
татарського народу.

Для цього є реальні передумови, оскільки після проголошення дер
жавного суверенітету в Україні вже закладено правові підвалини саме 
такої національної політики. Прийнято і реалізується Закон «Про> на
ціональні меншини», інші законодавчі акти, спрямовані на забезпечен
ня освітніх та культурних потреб національностей, відродження їх мов 
і традицій. Так, в останні роки засновано кримсько-татарську спілку 
письменників, видаються газети, з великим успіхом у Києві в червні 
1993 р. пройшли Дні культури кримсько-татарського народу.

Вирішуючи проблеми кримсько-татарського народу, українська дер
жава враховує також інтереси вірмен, греків, болгар, німців та інших 
етнічних груп, не допускаючи переважної орієнтації на будь-яку з них. 
Для цього дуже важливо розвивати прямі зв’язки з усіма громадськи
ми організаціями депортованих народів, передусім із меджлісом крим
сько-татарського народу, статус якого потребує офіційного визнання. 
Потрібний також закон про статус кримсько-татарського народу (на
ції).

Важливо також по-новому підійти до питання про релігійне життя 
татар, враховуючи етнозберігаючу роль ісламу в житті тюркомовних 
народів.

«Релігія пророка», як її ше називають, починає відігравати все 
помітнішу роль у складних етнополітичних процесах, що відбуваються 
в Україні. Історія контактів України з ісламським світом налічує багато 
століть. Нині іслам в Україні вже перестав бути релігією чужинців. 
Сумний історичний досвід значною мірою забуто. Українці здебільшого
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вже не сприймають іслам як релігію ворожих нападників. Більше того, 
з’явилися мусульмани серед етнічних українців і росіян.

Нині на терені України мешкають представники 26 тюркомовних 
народів. Кримські та волзькі (булгари) народи живуть на землях Украї
ни і в Криму вже багато століть, інші мешкають тут віднедавна. Майже 
всі тюркомовні народи України, за винятком хіба що гагаузів, тради
ційно сповідують іслам.

У незалежній Україні мусульмани дістали повну можливість вільно 
сповідувати свою релігію. Після утисків ісламу в Російській імперії, 
гонінь за умов тоталітаризму, розпочалося справжнє відродження ісла
му серед народів, які традиційно звуть мусульманськими. Позбавлені 
за минулі сім десятиліть призвичаєних місць молитви і поклоніння, на- 
сильницьки відірвані від своєї тисячолітньої писемної традиції, мусуль
мани України відновлюють старі і починають відбудовувати нові мечеті 
та медресе, облаштовують занедбані мусульманські кладовища. Віруючі 
здобули можливість здійснення паломництва — хаджа — до Мекки, на
лагоджено випуск мусульманських газет та іншої релігійної літератури, 
людц опановують традиційну писемність арабською графікою, зростає 
їхня зацікавленість ісламською культурою у Криму і в деяких інших 
місцевостях компактного проживання татар. Відкриваються центри 
ісламської культури, недільні школи для дітей та дорослих, відбуваєть
ся повернення до напівзабутих звичаїв предків, розгортається благо
дійницька діяльність. Нині в Україні функціонує понад 50 мусульман
ських громад, діють Духовне управління мусульман України та Духовне 
управління мусульман Криму.

Перед дослідниками-політологами в усій своїй складності постає 
проблема «Україна і мусульманський світ». Західна політологія стур
бована проблемою ісламського фундаменталізму, поширює думку, згід
но з якою Україна в геополітичному плані перебуває на так званій 
«дузі нестабільності». Однак питання стоїть дещо інакше: Україна 
знаходиться на межі двох великих цивілізацій — західної і східної. Від 
Сіньцзяна на Сході через Середню Азію, Іран, Азербайджан, Крим, 
Турцію, Балкани пролягає неначе вододіл між двома стародавніми 
тисячолітніми культурами, глобальними ^світоглядами, принципово, різ
ними способами життя і релігійними системами — християнством та ісла
мом. Західною частиною цього вододілу є Боснія, Болгарія і Україна. 
Що стосується фундаменталізму, то все залежить від того, який соціаль
ний зміст укладається його прихильниками у це поняття.

При налагодженні тісної взаємодії між українським та кримсько
татарським народами, відповідними державними і громадськими інсти
туціями в Україні і Криму мають враховуватися не тільки політичні 
мотиви, але й історичні традиції, джерела яких сягають XVI ст. Багато 
століть ми ворогували і водночас шукали можливостей порозумітися, 
іноді навіть допомогти один одному у боротьбі з ворогами. Хоча б 
контакти Б. Хмельницького з татарами під час боротьби з Польщею. 
У 50—60-х роках XX ст. одними з перших, хто на повний голос загово
рив про трагедію кримсько-татарського народу, були українські право
захисники П. Григоренко та Н. Світлична.

Зважаючи на події, що розгортаються в Україні, ми виходимо з фак
ту, що мусульманські організації в Україні виступають за співробітницт
во між народами й країнами, прагнуть залучити арабські та) інші му
сульманські держави, з якими Україна має дипломатичні відносини, до 
більш активного їх співробітництва з незалежною Україною у справі 
розв’язання проблеми енергоносіїв, надання їй кредитів, до розвитку 
туризму, зміцнення наукових і мистецьких контактів. Усе це потребує 
уважнішого вивчення і практичного врахування діяльності органів вла
ди щодо корінного кримсько-татарського народу, його національного 
становлення на рідній землі.



Віталій Сарбей

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ
В ЕПІСТОЛЯРНІЙ СПАДЩИНІ 

ГАННИ БАРВІНОК (КУЛІШ)
Пантелеймон Куліш (1819—1897) залишив по собі яскравий твор

чий слід не тільки як історик, літератор, журналіст, філолог, етнограф, 
фольклорист та літературознавець, але й громадський діяч, якому ви
пало будити національну свідомість тогочасної інтелігенції, об’єднувати 
її довкола себе.

Чимало енергії та ерудиції щедро віддав Куліш перекладацькій 
діяльності, неухильно слідуючі настановам зверненого до всіх україн
ців полум’яного Заповіту свого друга Тараса Шевченка:

.л
І чужому научайтесь,
И свого не цурайтесь.

Людина, якій через брак коштів не вдалося закінчити повний уні
верситетський курс, самотужки опанувала знаннями основних гумані
тарних наук і вивчила чимало іноземних європейських мов. Це дало 
змогу Кулішеві першим зробити безцінний дарунок своєму народові — 
перекласти рідною мовою найвидатніші твори світової літературної 
класики: У. ІПекспіра, Д. Байрона, Ф. Шіллера, И. Гете, Г. Гейне 
та ін.

І, напевне, найголовніша заслуга Куліша перед українським наро
дом — переклад Святого Письма (Біблії) українською мовою !.

Окрему увагу висвітленню цієї діяльності П. Куліша приділив у 
грунтовному узагальнюючому «Нарисі історії українсько-руської літе
ратури до 1890 р.» Іван Франко. Він проаналізував численні публікації 
окремих розділів Старого Завіту у перекладі Куліша на сторінках га
лицької української періодичної преси 1860—1890-х рр., оскільки друк 
Слова Божого українською мовою був категорично заборонений- на 
українських землях; розповів про залучення П. Кулішем до перекла
дацької роботи над Новим Завітом визначного українського вченого — 
фізика і теолога, професора Віденського і Празького університетів Івана 
Пулюя; про видання цього спільного перекладу лондонським Британ
ським Біблійним товариством, покликаним поширювати Святе Письмо 
всіма мовами світу. Щоправда, І. Франко не згадав про трагедію, яка 
сталася із завершеним рукописом цього першого повного українського 
перекладу Біблії. Видрукувати його П. Куліш не встиг, бо рукопис за
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гинув разом з іншими у вогні по
жежі, яка дощенту знищила 
хутірський будинок письменника. 
П. Куліш мужньо переніс і це 
випробування долі. Негайно взяв
ся за відбудову домівки і поновив 
роботу над українським перекла
дом Святого Письма.

Ті останні роки життя П. Ку- 
ліша, за розповідями його дружи
ни Олександри Білозерської-Ку- 
ліш (1828—1911), більш відомої 
в Україні за її літературним псев
донімом Ганни Барвінок, так опи
сав один із перших Кулішевих 
біографів Борис Грінченко:

«В 1894 г., под влиянием 
просьб земляков, Кулиш решил 
предпринять громадннй труд: 
перевести всю Библию снова. Он 
хотел, чтобн перевод бнл вполне 
научннй, сделанньш с критически 
проверенного текста. Семидесяти- 
пятилетний старик обложил себя 
английскими и немецкими биб- 
лиологами и взялся за работу. Он 
работал с утра до вечера, начав 
весь перевод снзнова... Приходи- 
лось работать в такой холодной 
комнате, что он должен бнл пи
сать в перчатках... Плохое здо- 
ровье... не останавливало его. 
В ^чение двух с небольшим лет 
он «з БО книг, составляющих вет- 
хий завет Библии, перевел 29 или 
ЗО. Воспаление легких и бистро 
наступившая 2 февраля 1897 г. 
смерть не дали ему закончить 
работу. Но он работзч почти до 

самон смерти и уже лежа в последний день в беспамятстве бистро во- 
дил пальцем по воздуху; он писал, заканчивал перевод Библии»2.

Цей запис, датований автором 1897 р., став відомий двома роками 
пізніше. А ще через два роки Б. Грінченко випустив у світ окремим 
виданням у Чернігові і біографію Ганни Барвінок. Легким на почин 
виявився Грінченко і щодо друкованих, праць про життя і діяльність 
Куліша. На рубежі XIX і XX ст. найдокладніші Кулішеві життєписи 
опублікували у львівському «Літературно-науковому віснику» Осип Ма- 
ковей і в «Киевской старине» Володимир Шенрок. Згодом побачили світ 
аналогічні біографічні праці, написані Дмитром Дорошенком, Віктором 
Петровим, Олександром Дорошенковичем, Михайлом Возняком, Євге
ном Кирилюком, Миколою Зеровим, Миколою Жулинським та ін. Про 
місце Куліша в історії української культури висловлювалися найавто
ритетніші вчені-гуманітарії — академіки Сергій Єфремов і Михайло 
Грушевський.

При більшій або меншій, критичності щодо особи П. Куліша, його 
неоднозначних протягом життя поглядів, часом суперечливих учинків 
і розумувань усі віддавали йому належне як непересічній творчій інди
відуальності. У цих же колах 'критичних шанувальників П. Куліша 
створено й опертий на певні реалії красивий міф про нього, як про 
аристократа духу всупереч суворій дійсності, згідно з якою він не зна
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чився у благородному стані дворян. Аристократизм же П. Куліша вда
ло, на мій погляд, розтлумачив один /із найглибших дослідників його 
творчої спадщини Микола Зеров (1890—1937)— теж, можна сказати, 
аристократ духу, фізично знищений сталінським режимом. Він поясню
вав це явище культурного життя українського народу так: «Такий ари
стократизм властивий був козацьким родам, старої України, він е для 
нас певною історичною традицією... Це стремління вибрести з темноти, 
стати кращим... властиве навіть українському селянству»3.

Сам П. Куліш, говорячи про аристократизм української патріотично? 
еліти, до якої належало багато різночинських «напівпанських» родів, 
започаткованих козацькою старшиною часів Гетьманщини — напівса- 
мостійної Української держави, розташованої у другій половині 
XVII—XVIII ст. на просторах стародавніх українських земель Черні
гівщини та Полтавщини,— зазначав, що він і його дружина вийшли із 
«средн, не чуждой европейскои образованности и хранящей в себе луч- 
шее моральное наследство после свободолюбивнх предков» 4.

Цю органічну поєднаність аристократизму високої національної 
самосвідомості зі справжнім демократизмом, усвідомлення своєї визна
ченої долею місії просвітника народних мас, мабуть, уперше публічно 
відзначено в замітці «Предки П. А. Куліша», опублікованій через рік 
після його смерті на сторінках журналу «Киевская старина». Ось як 
багатозначно завершив сповнений глибокої поваги до померлого цей 
свій документальний шкіц земляк П. Куліша та його дружини відо
мий український історик-генеалог Олександр Лазаревський (1834— 
1902): «Приведенньїе документи если не доказьівают дворянства 
П. А. Кулиша, то во всяком случае установляют исконную связь его 
с тем народом, над изучением которого Кулиш так много и так разно- 
образно трудился» 5.

«Киевская старина» багато уваги приділяла творчості П. Куліша. 
Щоправда, згадки про Куліша в публікаціях журналу перших років 
його існування здебільшого були недоброзичливими і сповненими 
дріб’язкових причіпок суб’єктивістського характеру. Авторський колек
тив «Киевской стариньї», котрий обстоював право українського наро
ду на вільний національно-культурний розвиток, зрозуміла річ, не схва
лював крутого й різкого повороту, що стався наприкінці 60-х років 
XIX ст. у Кулішевих поглядах на минуле та сучасне України, Росії і 
Польщі: те, чому колись беззастережно поклонявся, оспівував (козацт
во, гайдамацтво та його провідників тощо), згодом Куліш засудив 
як деструктивну, руйнівну силу суспільства, а в російських монархах, 
польській і українській (спольщеній чи зросійщеній) шляхті вбачав но
сіїв історичного поступу, будівничих, корисних українському народові.

«Хуторянський» світогляд П. Куліша і його критика огульного схи
ляння перед «національними святощами» (за висловом Михайла Дра- 
гоманова6) нині заслуговують на спокійний, розважливий, поміркова
ний, академічний аналіз. І добре, що він уже розпочався. Ці спроби 
вбачаємо хоча б у двох новітніх монографічних дослідженнях: Оксани 
Забужко, яка нагадала, що у своїй публічній сповіді «Дещо про себе 
самого» Іван Франко фактично повторив відповідні думки П. Куліша, 
а пізніше, торкаючись проблеми історії українського національного від
родження XIX — початку XX ст., Микола Хвильовий урочисто пооголо- 
сив, що «Ми... ведемо свою родословну від Куліша»7, а Оксана Пах- 
льовська зробила спробу розкрити «європейськість» поглядів Куліша8.

Перевидано перекладений українською мовою з російської першо
друк (1879 р.) книги-сповіді П. Куліша «Хутірська філософія і відда
лена од світу поезія»9, тираж якої, сконфіскований царськими властя
ми, нині раритетний (збереглося лише п’ять примірників у приватних 
і найбільших наукових бібліотеках Києва, Петербурга, Москви). Автор 
передмови Валерій Шевчук вирізняє головну ідею книги, як: «народ 
імперіалістичний і його культури по-своєму приречені та штучні, май
бутнього вони в людській цивілізації не мають, а мають його народи,
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хоч і недержавні, але зі світлим народним ідеалом» 10. Дуже глибока 
і сучасна думка.

Сьогоднішнє покоління українських інтелігентів-патріотів шукає 
шляхів примирення з П. Кулішем другої половини його життя, про
бачаючи його амбіційність і несправедливі висловлювання на адресу 
колег, приятелів та друзів. Тим більше, що і за його життя знаходи
лися й серед українофілів люди, які шукали шляхів примирення з Ку
лішем. Одним із таких був Феофан Лебединцев — перший редактор 
«Киевской старини». Коли 1885 р. він одержав роздратованого листа від 
П. Куліша, який обурився вигадками деяких публікацій «Киевской 
старини» про його взаємини з М. Костомаровим і одночасно надіслав 
своє «опровержение, в видах излечения нашей (пишущей) украинской 
братии от езуитства, которое оно ненавидит и которому однако ж часто, 
в своем ослеплении псевдопатриотизмом, подражает»и, Лебединцев 
не тільки у найближчому черговому числі журналу опублікував під 
заголовком «Брошенньш из-за угла камень» це спростування, а й від
правив для подарунка подружжю Кулішів комплект «Киевской ста
рини».

Розчулений П. Куліш писав у відповідь:
«Ви прислали нам ни за то, ни за се полннй зкземпляр «Киевской 

Старини», содержащий в себе много весьма для нас интересного (о по- 
зорном для русской прессн по отношению ко мне умалчиваю). Не хочу 
бить у Вас в долгу, и посилаю Вам драгоценннй документ — копию 
с неизвестной еще автобиографии Шевченка для помещения в Вашем 
журнале» 12.

Таким чином «Киевская старина» одержала змогу першою надруку
вати одне з найцінніших шевченкознавчих першоджерел — Автобіогра
фію Тараса Шевченка, яку він написав для журналу «Народное чте- 
ние», але не опублікував. Інцидент П. Куліша з «Киевской стариной» 
був вичерпаний. З того часу до самого кінця її існування в «Киевской 
старине» — як за життя, так і після смерті П. Куліша — публікації, 
пов’язані з його життям і творчістю, стали з’являтися регулярно. Що
правда, із власноручних творів Куліша надруковано лише один (1904 р.), 
та й то — супроводжуваний вступною статтею тодішнього редактора 
«Киевской старини» Володимира Науменка передрук із петербурзького 
сатиричного журналу «Искра» (1859 р.) літературно-опрацьованого 
фольклорного запису «Сельский философ». Під час революції 1905 р. 
«Киевская старина» опублікувала Кулішевий український переклад до
кументів селянської реформи 1861 р.: царського маніфесту 19 лютого 
і «Положення про селян».

В «Киевской старине» надруковано 10 рецензій на різні твори П. Ку
ліша, добірка відгуків читачів на поезію Куліша, спеціальна стаття про 
його переклад Біблії, мемуари двох племінниць і доброго знайомого 
П. Куліша — М. Лободовського, шість окремих матеріалів до біографії 
Куліша та його найдокладніший життєпис, написаний В. Шенроком 
і фрагментарно опублікований у восьми книжках журналу за 1901 р., та 
статті, присвячені вшануванню пам’яті П. Куліша та упорядкуванню 
його могили. Але найбільше публікацій, пов’язаних з іменем П. Куліша, 
присвячено його епістолярній спадщині. Надруковано 16 листів Куліша 
(до Т. Шевченка, О. Бодянського, М. Максимовича, Г. Галагана, О. Кі- 
стяківського, Г. Данилевського, С. Носа, батька й сина В. В. і В. В. Тар- 
новських, М. Юзефовича, М. Грабовського, В. Барвінського, Д. Ка- 
менецького, І. Хильчевського) , 4  — до нього (від О. Маркевича, О. Бо
дянського, М. Гоголя, Г. Галагана).

«Київська старовина» продовжує традицію попередниці і вперше 
публікує частину рукописної епістолярної спадщини Олександри Куліш 
за 1898—1910 роки, адресованої Михайлові Комарову (1844—1913) — 
видатному українському бібліографу, фольклористу та громадському 
діячеві. Нині в його фонді у відділі рукописів Одеської державної 
наукової бібліотеки зберігаються 63 листи Олександри Куліш.
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Цей корпус документів становить безцінне джерело з історії Украї
ни періоду XIX — початку XX ст. в цілому і зокрема — з історії україн
ської культури, українського національного руху. І дослідник, і кож
ний, хто зацікавиться біографією такої непересічної і суперечливої по
статі української суспільно-політичної та історіографічної думки, як 
П. Куліш, знайдуть у листах Олександри Куліш багато відомостей з осо
бистого, громадського, духовно-творчого і побутового життя її чоловіка, 
якого вона закохано іменує на старовинно-народний український лад 
«дружина моя». Мова листів своєрідна, образна і колоритна, більш 
простонародна, ніж літературна, сповнена діалектизмами Північно- 
Східної України, часом авторка переходить на українсько-російський 
суржик.

Із листів Олександри Куліш дізнаємося про багато таких подробиць 
з життя Пантелеймона Куліша, яких немає в жодному іншому доку
ментальному чи мемуарному джерелі.
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13 травня 1898 року

ВИСОКОПОВАЖНИЙ ДОБРОДІЮ 
МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧУ!

Я дуже журюся усім. Одвезла я усі рукописи — д. В. В. Тарновсько- 
му, уложили при мені у вітрину і повна була, і чого там не було, і як він 
іскренно восторгався «Алекс. Мих. обогатила наш музей». Я все одвезла: 
дещиця зосталась.— В. В. Тарн. обіцяв мені опись зробити з усього 
і прислати і не прислав... тим часом пише до мене д. Лисенко, що нема 
«Венецького купця». Я знаю, що він був,— а колись я послала картину 
«Похорон» з натури заказним листом і пропав. Може, його дома не 
було, в одлуці — то й пропадає дещо. Я описі і досі не маю, а пошти 
три місяці. Я послала копію, першу частину Бібл., це ж для мене вели
кий труд, бо кругом ніколи. Прошу подати голос, бо я взялась першу 
переписувать І четв., то треба ж мені знати, чи переписує хто другу 
і третю частину — і уже місяць пройшов, ніхто не одповідає. То мені 
зостається тільки заснути. Іще і іще буде моє нудзенне, як поляки ка
жуть. Як я була у Київі, то Тарн. казав — запитав, коли б хто скінчив 
Біблію, то редактор «Київськ. Ст.» аж замахав руками, а тепер чутка, 
що Левицький-Нечуй кінчатиме. Це не казочка. Левицький прекрасний 
белетрист, але ж,— щоб за Біблію братись,— для цього треба 40 літ 
готовитись, як готовилась моя неоцінна дружина. За Біблію і Костома
ров брався, да й кидав, і інші. Опріч усидчивості — одваги, треба знання, 
опит і знання язиків: він же за границею скільки працював і іздавав. 
Біблію, Євангеліє, Псальми, Проповіді написав. Коли хто може кінчати 
Біблію, то це єдинственний чоловік — доктор Пулюй, він технологічної 
школи професором у Празі. Він у Відні на той час жив з нами і про
водив теж деяку роботу вкупі. Дружина моя — «Іова», теж написала 
«Товитові словеса», і дещо попродали Біблійному Обществу. Пулюй 
дуже освічений чоловік і язик добре знає, а не по-галіцьки-змішаним 
з польським. Він гарно і гарячо написар свої «Незабудьки» про мою 
дружину: послала я для прочиту д. Лободовському і прошу по прочоті 
зараз же мені повернути, бо багато таких речей пішло по руках, дак 
і загинуло.

Князь Шаховський «Пам’яти Куліша» прегарно, з великим почуттям 
написав, дай Боже, щоб по-більше між нашими земляками таких знахо
дилось, яку вони оцінку йому зробили. «Зто перл, зто самородний ка- 
мень і пр. і пр.». От якби не зажимали, то і Вам би прислала для про- 
чоту цей скарб. Тепер д. Лободовський, добріша душа, замовк ще до 
свят і не шле мені «Незабудьок», а я їми дуже дорожу. Писала я до 
д. Пестертецького і той мовчить, а більш там нікого й не знаю. Усі 
мовчать, хіба ж це моя турбота про погоду... Посилаю вам перечень, 
да не ввесь і аби-як записаний. Страшенно ніколи: і д. Тарновський не 
присилає описі. Нудьга...

Дак хочуть ще на рік одложити друкування Біблії. Чи можна ж 
ото робити? Д. Тарновського життя не застраховане. Нестаре мре,— 
а послі народ каже: «А послі його — хто у нас є такий, треба їм до
рожить, такого прихильника до нашої справи нема». Хоч і є дуки, да 
то себелюбці, некультурні люди. То дуки, нравственні каліки. Це один 
видався у нас такий. Чи можна ж відкладати таке діло? Таке діло 
буде тормозити зовсім слабий, некомпетентний чоловік. Хай кінчає да 
особою книжкою і іздає. А дружина моя на те 40 літ готовилась. Життя 
своє на те положила, непрестанно останні два роки робивши. Це не 
хундамент, і як д. Тарн. не завершить, то все пропаде. А де ж ті люди, 
що послі його положили б хундамент і от за кілька літ можуть так до 
цього діла індиферентно відноситись.

Коли маєте кого у Київі такого знайомого, що до Тарн. вхожий, то
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просіть його, щоб він йому радив непремінно те друкувати, що є і кілько 
є. Як моя дружина видающаяся — так і Тарн.— треба їми дорожить. 
Моя дружина золота була в загоні, була мало цінна — да хоч би тепер 
опам’ятались, у продажі пошти нічого нема моєї дружини. Як д. Тарн. 
не положе хундамента силою душі своєї — то хто ж у нас на Укр. по- 
ложе. Пройде століття — не буде ні перекладника такого, ні Тарнов- 
ського...

Ще ж не все. 11 травня я послала до «Київлянииа» об'яви, що про
даю свою святу Мотроновку— Ганнину Пустинь. Це мені тяжко було 
писати — продавать.

Ой де ходили — де говорили,
Серденько, із тобою.

Боже! Кому воно достанеться? Як те все свині пориють! Хотілось би, 
щоб род у род переходило — або хороший інтелігентний чоловік тут 
поселився, зі вкусом, з любов’ю до всього. Це гарний кусок — красивий. 
Вікові алеї кленові, липові, березові.

Да годі плакання. Бувайте здорові! Поможи Вам, Боже, в добрих 
Ваших замірах!

Прибувайте до могили того, котрого Ви умієте чтить. Як би не було 
так тяжко — то це істинний рай він собі устроїв.

З великою шанобою і щиро прихильна до Вас
А. Куліш.

А цензура мовчить і Леонтіїв. Я уже і його турбую, бо д. Горленко 
вже на Україні.

1899 21 березня

ВИСОКОПОВАЖНИЙ ДОБРОДІЮ 
МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧУ!

Як же можна за те гніватись, як чоловік зо мною розсужда. Цим 
тільки він добро робить. Цим. ілюструє себе і другого, і од тріння прояс
нюється. Пасивний чоловік це неподвижна вода,— котра плісніє. 
Я так розумію, що якомога треба зберегти во всьому образ того, кот
рий піонером був рідного слова 50 літ зряду — да ще й більш. Якого- 
небудь Третяковського і то як бережуть, як оригінала. Старинну жи
вописи одчищають і одкривають, і дорожать єю; щоб не зникло про- 
шедше — могили розкопують, і ржаве залізо — оті стріли і стріли, 
і що інше — бережуть по музеях, хоча ж їх і не вживають. Так і слово 
піонера, що ноги мозолив, ходячи,— не доїдав і не досипав, а ковав 
його і будив людей і собі не раз говорячи: «Душе моя, душе моя, что 
спиш». І робить, і робить — ходить — лазить по трущобах — по шинках, 
по підвалах — часто п’яні кобзарі лежать: і бандури, і кобзи геть. І він 
записує — рисує їх, і будить їх к самосознанію, да ще таким золотим 
звонком, гарячим словом, що вони йому кажуть: «Може, ти царський 
син», бо вони таких речей ще ні від кого не чули — божественно чарую
чої... то треба хранити, як зиницю ока. І для молодого покоління, котре 
буде ізучать, необхідно знать, як цей чоловік оте і друге розуміє. Деякі 
вирази здаються скандальозними, якимись ріжущими ухо — то де тако
го ж нема. Не тілько у Шекспира — а у Пушкина вещи єсть неслихані..., 
то молоде ж покоління нехай як хоче пише,— а не поправляє тому, кот
рий усім поправляв і находив. Та про що ми лопочимось. Давно уже за 
границею друкують. Він же тільки переложив 15 драм, а їх ще 35 драм 
зосталось.

Ви споминаєте про «Дневник». Я не знаю: і Шевченко, і інші про 
себе пишуть, про всі випадки, які з ними сталися, а інші на стороні 
стоять, то второстепенность. Ніколи було писати йому — ні ДНЕВНИКА, 
ні автобіографію — чужі роботи багато забірали часу, а своїх скільки!

Київська старовина 13



А ще ж як «Основа» була, тільки нарождались писателі, і сам він, під 
шестю, здається, псевдонімами, писав, щоб тільки піддержать наш 
орган. Як прийдете,— наговоримось, або мовчанка нападе. Да я зовсім 
одвикну говорить. Мовчу по цілих тижнях.

Я спершу послала у Москву рукописи,— а вони відтіль у Петербург. 
Так думала зробить, а тепер жду у моря погоди. Ні відтіль — ні від
ціль — нема листів. Про хутір ізнов буду писати. Здається, Лук’яненко 
не буде купувати вкупі — весною мав приїхати до мене з жінкою. 
Я просили Шрага, щоб як би подати адрес В. В. Тари, да просити, щоб 
положив фонд на Біблію. Пулюй казав: якби гроші, і я б узявся друку
вати, а як у нас хоч би й гроші, хто ж за це візьметься.

З великою шанобою і прихильністю зостаюсь до Вас — А. Куліш.
Із Америки, із Нюіорка, получила два листи од земляків і ротюрку — 

вони собі там і друкують.
Дякую Вас сердешно за почуття до мене — за некролог. І Шенрок 

мені прислав. А князь Шаховський — задушевний лист, прочитавши 
десь некролог. Спасибі, о спасибі добрим людям, що не дають душі 
захолоти...

Чи знаєте Ви цю молитву моєї дружини — присвячено докторові 
Пулюєві на спомин зоряної ночі в хуторі на Вкраїні?

І тут безодня животвору,
І тут премудрість без кінця...
Однаково горі і долу 
Сіяє світ твого лиця.

Молюсь, не дай мені з розпуки 
Зректися розуму мого,
Нехай не гасне світ науки 
В проміннях сяева твого.

Нехай — мій дух в земній юдолі 
Не знищується до звірят,
З твоєї пресвятої волі 
Нехай вовіки буде свят.

П. Куліш.

Ви дуже хвалили мову в «Чорній Р .» '(на укр. язику). Така ж і в 
«Орисі», і всюди. «Вільгельм Тель» — чудо що таке! А Біблія! Яке ба
гатство речей — оборотів; умилялась, переписуючи, умилилась, благого
віла. Чи знайдуться люди, що д. Левицького й прославлятимуть,— да 
йому Тари, не малу суму, я думаю, одпустив. Я і брат Василь допиту
валися, якими істочниками він користувався, дак і одповіді не полупи
ли. Ви, як будете у мене, то побачите, яка завала на столі — Рейс- 
Кауч і різні ще хниги, і Біблії на різних мовах. І раз на 200 р. випи
сав, і в англиканські церкви обращався, а перевести так, як франц. 
роман, легко і швидко.

Хоч за кордоном і є у різних часописах поезії моєї дружини — да 
хто ото все позбирає. Це моя невсипуща дружина для всякого свій до
рогий час тратила. Спасибі Богу та й Добрим людям, як оце д. Лобо- 
довський і Чернявський, якби не вони, то і «Воспомінаній Д.» не було б, 
ні «Досвіток». Вони з усієї Укр. озвались тільки двоє. Хто би там ко- 
рект. держав і по друкарнях хлопотав і грішми, спасибі добродійшому 
подвижнику В. В. Тари., допоміг мені — дав 100 р. на д. Назаренко. 
А то би і досі Україна не пом’янула такого діяча; да в Женеві на свій 
кошт теж земляк «Щирі сльози» видав. На «Досвітках» моє ім’я по
ставили. Я прохала, щоб Назаренка,— він не схотів, а всі ж знають, 
що у мене грошей нема. Якби були, то і при дружині рукописі не 
лежали б. Так мені не хотілось, щоб моє ім’я стояло...

Я тільки ці «Досвітки» держу в руках. Як чужу книжку. Я просила 
д. Лободовського нічого учителю не ісправляти, ні в мові — ні в його 
зглядах (він і місто через те потеряв — як получив адрес од галичан, 
то у нього начальство требовало одректися од убежденій печатно, а він

Всесильний, я тобі молюся, 
Молекул космоса твого...
Де ти, хто ти — даремно б’юся. 
Ні, не збагну вовік цього.

Вовік науці не обняти 
Всього, що ти создав єсі... 
Даремне розум наш крилатий 
Шукає краю небеси;

Знемігшися, на ту пилинку 
Спускається, що ми звемо 
Вселенною, що на хвилинку 
її в імперії рвемо.
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сказав — «нікогда» і подав в отставку). А Лоб. видав таку щупленьку 
книжечку — менше старої, а та ж дрібненько і надрукована, да ще 
скільки моя дружина ісправляла примірник, скільки листиків — це все 
він ігнорує, а я думала, що вона буде безобразно товста. І свій язик 
туди вложив. Любе, а у нас кажуть любить, купе, а у нас КУПИТЬ, 
приголубе, а у нас ПРИГОЛУБИТЬ, цупе — а у нас ЦУПИТЬ, погасю, 
а у нас ПОГАШУ і 1000 слів таких, а правопис ось яка: ЛИХОЇ 
наше, а його ЛИХОИИ. їм, а у нього ИИМ, їду, а унього ЙИДУ, по
хилої, а у нього ПОХИЛОЙИ, тиї — ТИИИ, моїй — МОЙІЙ і т. д., без 
ножа покраяв моє серце 146 стр. у старих Д. Е., а тут 18 стр. нема 
148 стр. 13 1/2 куплетів нема. Може, цензура у нових витерла. Я не 
пам’ятаю, вона ж у мене була. Прошу вислати мені й не висилає — 
каже вернув у цензуру. Добре. Дак мою рукопись прошу вернути—- 
і того не вертає і мовчить. Там що не цензура повичеркувала — я до 
половини книжечки собі повиписувала, а то усе требують, щоб скорій 
висилала для друку,— я послала да і прохала ті міста, що цензура 
позачеркувала, виписать на оддільній бумажці — не зробили,— щоб і 
слід пропав образу моєї дружини; як не тужить, не горювать, коли 
така неправда... Я ж просила, я ж казала — самим треба знати честь, 
як рука не дрогнула справляти, я йому так не можу писати, як Вам 
я дякувала, бо більше ж і людей нема — нихто не озвався — знають, 
що я ж безпомощна. Якби мені і на «Ч. Р.» або на що друге знов по
жертвували гроші, да хто ж буде знов провадить те діло. Я никого не 
знаю. Так і буде лежать — як при дружині. Суворин «Епилога» не 
напечатав у «Ч. Р.», а заплатив хіба добре. Поневолі оддали усього 
300 р. на чотири года і 4 т. печатали. Трудно на світі жити. Жду не
терпляче, прошу Вас днів за три до од’їзду написати. Хоч два слова. 
Щоб я хоч ворота одчинила.

З великою повагою і щирою прихильністю до Вас зостаюсь

А. Куліш.

ВИСОКОПОВАЖНИЙ ДОБРОДІЮ 
МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧУ!

Слава Богу, діла наші літературні ідуть. В. В. Тарновський пише, 
що скоро їде за границю і буде друкувати Біблію. її перечитують. 
Жаль, земляки прихильні до моєї неоцінної дружини, що так гаялись, 
мавши гроші. Можна б друкувати зараз по смерті. Ударити в поминаль
ного дзвона, як ударила наша убога некультурна Оленовка.

В Оленовці в обох церквах 
В дзвони задзвонили,
Умер Куліш — умер Куліш,—
Всі заговорили.

Говорили б збиралися 
Куліша ховати,
Осталася Україна,
Як без дітей мати.

Оце тобі, Україно,
Безталанна мати,
Що не вмієш діток своїх 
Добре шанувати.

Друга поминає по-своєму.
Не знали вони тебе раніше шанувати. Твої стежечки промітати, 

з твого путі терни та грудки розчищати. Трудна твоя дорога. А тепер 
ради б вони були слізьми обливати, в твої ясні очі зазирати. Твої дум
ки похопляти та по всьому світу розпускати.
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Третій помина.

Він погасав як перст один,
Один, покинутий друззями.
Мов не найкращий син 
В родині був він між синами.

Мов в інші руки, то не він 
Орлом літав в степах родини,
Мов не його то клич, мов дзвін,
Лунав по селах України.

А скільки духом хто палив 
Бездушних ідолів громади 
І, мов той хрест, на себе взяв 
Важке клеймо святої зради.

Четвертий по-своєму пом’янує.
Ти виставив наше національне знамено на високих твердинях науки 

і гуманітарності. Ти не кликав людей на криваве діло, на гарбання 
чужої предківщини, на топтання під ноги чужих святощів. Ти закликав 
і зібрав докупи українську розполошену і розсіяну сім’ю до насліду
вання предківського надбання рідного слова, до наслідування правом 
науки і словесності.

Ти заповідав своїм братам робити діло, розмишляючи, як люди, 
освічені наукою, і добитись до мети не мечем і кулачем, як предки 
Варяги і Січове казацтво,— а пером та лагодою.

Кінчаю, бо дуже розписалась.
Дайте мені, будь ласка, одповідь. Кого і коли мені Вас виглядати. 

Уже свята пройшли. Чи все гаразд у Вашому благочестивому дому?
Мені покровитель мій, князь Шаховський, пише, що уже процензу- 

ровані драми і «Чорна Рада». Тепер передано в главний Ценз. Комітет 
по Ділах печаті й що буде скоро прислано. А далі що...

З великою повагою і щирою прихильністю до Вас зостаюсь
<- А. Куліш .

10 травня 1899 р. 
х. Кулішівка

Все він, все він палкий борець. 
Старий, славутний запівало 
І справи нашої творець —
Ніщо рук його не минало...

А він погас, як перст один 
І спить під темними кленами,
І липи шепчуться верхами 
В часи печальних роковин.

Гаряче серце, сміла воля 
його над людьми підняли,
І ті йому — всіх славних доля — 
Вінець терновий заплели.

ВИСОКОПОВАЖНИЙ ДОБРОДІЮ 
МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧУ!

У мене було якесь чуття, що у Вас не все гаразд, у дому. Я з боку 
пропитувала про Ваше здоров’я. Да на що церемонії, главна вещ — 
діло. На одкритому листі за 3 коп. два слова сказати. Можна і імені не 
підписувати.

Я зраділа Вашому листу, як близькому родичеві. Уже душа моя зжи
лась з Вашою сімнею і з Вами. Чи купите, чи ні,— а вже я поріднилась 
по Ваших гарних листах і по чуттю до найдорожчого для мене чоло
віка.

Із главного Цензурного Управління по Ділах Печаті я уже обидві 
драми — «Байду» і «Петро Сагайдачний» (іще ніколи не друкована) — 
одібрала. «Чорну Раду» не зачеркнули і словечка, поможи їм, Господи, 
во всьому.

Це все князь Шаховський старається — да аж трьома листами опо
вістив мене. Він дуже любив, почитав мою дружину, і моя дружина 
восторгалась його гарними, розумними листами.

Велика слава і В. В. Тарновському буде, як Бог йому поможе на
друкувати Біблію. Я хотіла продати Біблійному Товариству, дак ніяк 
не можна добитись, скільки моя дружина переложила і не переложила.
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Дому Вашому мій щирий привіт. Це все пишу, щоб і Вам жалощів що* 
чому ще й ранше було надрукувати, не вдарити у найбільшого дзвона» 
щоб уся Україна затряслась, почувши самостійність мови своєї.

1905 р. 18 серпня 
Борзна 

Це є мій адрес

ВИСОКОПОВАЖНИЙ ДОБРОДІЮ 
МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧУ!

Згадую Ваш дорогий привіт і Вашої шановної дружини, як Ви 
почтили і завітали на могилу моєї дружини і убогу хату анахоретів — 
усю опустілу... Тільки думи його високі,— що він їх тут покинув, споді- 
вали — ще по закутках...

Гірко мені довелося одинокій боротися з життям, хоч і життя ана
хоретів не утішне було — але ж жилось, удвох борючись з напливом; 
неприємних хвиль, котрі набігали і одхливали часом, бо було кому їх 
одганяти, так жилось тихо-мирно: духовна сила його душі — одвертала- 
од мене той наплив і жилось день за днем, год за годом якось... А тепер 
треба збудження до життя, а то чоловік під маревом своїх тяжких дум» 
уболіваючи в одиноцтві,— зовсім замірає...

А ось д. Кочубей, наш придводитель дворянства великого роду» 
появився на заході моїх преклонних літ на моєму горизонті, і з ласки 
своєї, по моїй просьбі, прийняв наш будиночок в своє помістя і устроїв, 
там наш музей, в пам’ять моєї дружини: і всі його речі, мебель, сто
лярню, все так зберігає, як було при ньому. І цей будинок приодяг, на
крив залізом, обложив кирпичем і поставив на незиблемому хундаменті» 
щоб довгий час стояв, на. спомин молодому поколінню, котре треба при
ручати до пошани тружеників — предків своїх, наших діячів. Мало у нас 
заінтересованих інтересами стражі нашої нації; тепер воно особисте 
виясняється. Не читають, не говорять по-своєму, кажуть: «мужичий, 
язик». Я дуже горюю, що пройшло стільки літ, 8-м років після утрати 
дорогої дружини моєї, що я не зверталась пошти ні до кого; а тепер- 
часто і на могилі своєї дружини стрічаю поклонників: і здалека, і чи
мало і із Почаєва, і із Подольської Губ., і т. ін., але ж: не говорять — 
не читають по-свойому, а видно і не люблять — так денаціоналізува
лись. Вони байдужі до своєї літератури, не хочуть дбать про неї — 
возвисить її до культури європейської. У великих городах — спілки» 
гуртки: бачаться часто, то там і йде пропаганда рідних інтересів — 
у Вашему кружку,— високих поглядів і співчуття до діячів України. 
Тут, на хуторі у Кулішівці, і прихильний є народ до своєї мови, деякі 
і піджаків не носили, а жельотки, що на зразок для театру не доста
неш,— а моя дружина, в жельотці і знімала свій портрет.

Д. Кочубей забажав освятити будиночок П. О. Куліша, уповномочив 
мене запросити мою родину і людей, прихильних до українського діяча 
і України: а послі посвяти він усіх шановних гостей привітає і просить 
до себе до господи. Будуть галичани, кияни, чернігівці, харковці, глу- 
ховці, херсонці, полтавці і інші свого повіту. Пулюй уже і одписав: буде 
із своєю дружиною. Будуть речі говорити, і я Вас покорнійше прошу 
і Вашу шановну дружину, прибути до нас на свято (Ви перші зробили 
вклад на користь рідної матери України і «просвіти», надрукувавши 
«Чорну Раду») до с. Кинашовки, сміжної з Борзною; в помісті д. Ко 
чубея, Михайла Миколаєвича, гарячо прихильного до України й Кулі
ша, там буде готовий для Бас покой 7-го вересня (сентябра). Я маю 
надію, що із Вашої душі вилине палюче слово, до діяча нашого, котрий 
50-т літ подвизався на поприщі літературному, не покладаючи рук» 
і боровся з напливом денаціоналізму; і також і д. Кочубея, котрий так 
щиро хилиться і підтримує національні інтереси. Це збудження, приїзд

Київська старовина 17



гостей, зробить великий неоцінний рух; одухотворящий омертвілому 
народу нашому і молодому поколінню; а то вони і батьків, і матерок 
своїх зневажають, що «по-мужичи» говорять, пошти за дурнів 
щитають. Коли б дав Бог нашому кораблю вільно поплисти. Бажала б 
і д. Чикаленку послати, запросити, да адреса не знаю.

З великою повагою і прихильністю до Вас

А. Куліш. 
1908 року 9 грудня

ВИСОКОПОВАЖНИЙ ДОБРОДІЮ 
МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧУ!

Скільки літ пройшло, а іскра добра, Вами запалена, жевріє яскраво- 
вічно: видання Вами «Чорної Ради».

І я Вас згадую з високим поважанням. Нема тепер таких щирих 
прикидливих людей до общого святого діла, а особливо до ‘Куліша- 
От В. В. Тарновський, блиснув — і нема... А як він умів цінити Куліша, 
й батько його такий був.

В. В. Тарновський нас провідав ще при житті дружини у Мотронов- 
ці. Це після смерті дружини вона стала КУЛІШІВКОЮ, бо він сказав, 
як його питали, де його поховати, він сказав: «Дальше своєї хати не 
піду».

Писав д. Тарновський до Куліша і прохав, щоб їхав до нього на все 
літо у Качановку: що режим в його домі, по його волі буде; в який 
час він скаже снідать, обідать, так все і буде, і що він розставить ко
ней по дорозі в різних пунктах і його в Качановку домчать, 60 версті, 
дуже скоро.

Но дружина моя так одповіла: «що нехай молодші їздять до його, 
а він не станеться», що має пильну працю — переклад Біблії.

На другий день летить шестерня — з любимим чоловіком, що ще сту
дентом у Києві до нас їздив верхи, у червоному прадідівському жу
пані і, під’їхавши, у двері стукав: «Пугу-пугу, козак з лугу». Пройшли 
ті Бремена... Тепер пісні, жарти і в голову не йдуть, бо ще б за це і за
проторили аби-куди. От приїхав Тарновський і все розмовляли про 
видання Біблії, усе піклувався, щоб її надрукувати; хотів її ілюструва
ти так, як... А дружина уже пригадувала, і яку одежину Апостолам сто
совно їх обов’язку поробити, і т. ін. «Культурі служимо»,— мовляв Ку
ліш. І дружина на довгий час покинула нас... Перекладала Біблію до 
останньої хвилі життя. Ледве, ледве двигаясь, я водила попід руки, а по
тім невдовзі і Тарновський помер. Позоріли і зайшли такі зорі з на
шого бідного небосклону. Ще Тарновський дуже клопотався і казав 
дружині: «Чого Ваші рукописи перекладу Шекспірових творів по Києву 
бродять». А Куліш каже: «не може цього бути...». «А я Вам пришлю: 
я бачив одна баришня собі переписала». І прислав. І оказалось, що це 
д. Тимченко, що випросив у дружини для друку, мабуть, їх по руках 
і розпустив; пише до Куліша, продержавши ДОВГИЙ ЧАС: «Той пан, 
що обіцяв дати гроші на видання Шексп. драм.,— роздумав». А скільки 
нам задав турботи. Ми думали, що і зовсім загинули.

«Так наша піч пече» — за 15 драм моя дружина й копійки не по- 
лучила, а й ситі не подумали — це було послі пожежі... Народ нам 
усього носив, даже м’ясо. Дружина простудилась й померла од стужі, 
од воспаління легень. В рукавичках і Біблію перекладав; і хто ж би 
подумав про «Громадського робітника»... Хоч би подумали тепер, щоб 
його неутомні риси зберегти на спомин молодому поколінню.

Що був такий неподражаємий, трудолюбивий, неутомний, енергійний 
чоловік. Де послідователі такого діяча, такого невсипущого, такої волі —
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до самозабуття впродовж 50 літ, як був Куліш. І «темно ще на дворі»» 
а він уже працював і, положивши руки на рало, не оглядався назад. 
Кажуть: «Один в полі не воїн». Як кому... А Куліш... А подібний Кулішу 
не з’явився — впротязі піввіку. Де такі народолюбці, як був Куліш; 
казав один бандурист: «Може, ти царський син»,— так зачарувався 
його мовою і щедрістю.

Мало хто і знає Куліша. Така незначна личность Куліша для Украї
ни. А якби де в іншому государстві був — або нації, то не таке б він 
місце мав. І не пропитують про нього, бо не зможуть бути схожими на 
його: а главне й не бажають себе переробити в такого і присвятить себе 
всього інтересам України. От зразок добробуту національного — вели
кого главаря. У нас така темнота при всьому неслиханному багатстві 
даровному і всякий милості Божої, яку нам дає Провиденіе.

Тяжко думати, яка велика розумом Україна, даром слова, поетич
ними піснями, юмором — при такому гніті і байдужих окружающих 
людей... Я не знаю такої яскравої всім, як Бог одарив нас, і нашу землю 
дородом і доброкачественностю, широкою межею землі національної 
нашої постанови, і полями, гаями, диччю, морем, квітками, птахами, що 
наповняють голосом своїх пісень, і при цьому БАЙДУЖНІСТЬ до всього 
свого, людей і даже до младшого брата свого, голого, хилого й ТЕМ
НОГО. О люде-люде,— не стосуються вони до тієї драми і тієї милості. 
Млявість, себелюбство, завидки; несправедливість, розкоші — годують 
тільки своє тіло — догождають своїм примхам, а не хочуть любити, ко
хатись у своїй чарівничій нації, не хочуть сознать цієї духовної потреби 
довгу.

Ну, ні у якого народу такого достатку нема і такої національної 
постанови із наших сусідніх націй і такого дару Божого, як у нашої 
нації. А люди, люди... понижають її: недбальством, безсознательност. 
Ну, Бог з ними... «Поки грім не гряне, вони не перехрестяться. Так наче 
піч пече», пора її розвалить, коли робить так отверженно не хочуть, 
як «Громадський робітник». Апостол України нехай гине сиротою.

Через незгоду все пропало,
Сами себе звоювали...

От читала я в часописі4 «Бджола», видається у Львові. Писав 
М. Євшан «Козаччина в українській поезії». Ні, Куліш потребує абсо
лютно реабілітації від нашого покоління. Франко і Грушевський болотом 
обкидали Куліша, в «Ділі» теж д. Щурат — письменник — робить учені 
висліди про Куліша і аналізує не тільки його діяльність, а й саму його 
вдачу: і од часу він бував нервовий, і так, як молодик, вірно потраф
ляє — констатує, бо такий мертвий мир його окружав і не стосувався 
його високих гарячих поривів проникливості й самоотверження до рідної 
України, брав його розпач...

Дуже радію, що хоч Галичина прокинулась од сну — хоч і гірко, що 
Україна і досі спить непробудно, хіба на зле проснеться, бо ще мало 
кепкувала над Кулішем — своїм Апостолом... Хто ж то його замінить во 
всьому... Щоб ще болотом кинути, як Єфремов. Виступив з таким па
фосом— мудрості: ми уже доволі галасували, понижали нас. Хотів, щоб 
Куліша по-його убрали, а хочемо, щоб він і послі смерті був сам собою. 
«Перл, самоцветний камень», як його кн. Шаховський, Николай Вла- 
димирович узнавав. Москві, високу йому оцінку давали. От і Аксакови, 
і Плетньов, і інші. І Єфремов як став КОРИТЬ моє видання: і своє 
дороге чуття виражають і 20 т. з біографією Куліша з портретами його 
і його друзів і з його малюнками без перекладів і без Біблії 15 р. Д ак 
уже нічого чудить — дак давай писать, що дорого. Це ж неправда.

«Розвага» — збірник передрукованих віршів 1 р. 25 к. Маринеси 
порожні і т. ін. Хоч і Грінченка «Писання», де ж ці очі: а це ж коштовне 
писання — історичне і полемічне, і вірші, Думи, і те, що було конфіско
ване, чого і я, й дружина моя, не могли і одного примірника дістати» 
а д. Каманин — знаний учений і свого діла: він давай критикувать. За
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морили трудолюбця, тепер уже за нас прийнявся. І дивується, що д. Ка- 
манин сказав о Кулішеві «Теченіє скончах і веру соблюдах», то це йому 
чудно здалося: а хто ж у нас більше зробив? А хто ж би міг це сказа
ти... От Біблії не спромоглись переложить, да якби і не д. Пулюй, то 
все вагались би і не надрукували б. Так уже і захололо б. А якби на 
Вкраїні був наслідник Куліша, такий, як д. Пулюй, то і тут би поста
рались самостійно зробити. А то, як тільки що, то все на інших треба 
кивати.

Я дуже щаслива, що видаю твори Куліша, хоч би без куска хліба 
зосталась, як пророчить Єфремов, а може, возрожденіє молодого поко
ління і поможе своїм благородним щирим співчуванням. Я видаю не 
для баришів, а в честь видающегося і самоотверженного прихильника 
України, котрий ще, як шкіл було зовсім обмаль, то він 5 т. примірників 
«Граматики» видав на свій кошт і сам же її і написав, і ящиками по 
губерніях розіслав до своїх хороших знайомих, щоб роздавали даром 
народу. Ви, може, кого і знали із цих добродієві Галаган, Тарновський, 
старий Ригельман, Чуйкевич, його сотовариш по школі. Але я Вас за
вела в далекі часи пригоди мого життя, та іще не все. Після смерті 
моєї дружини хтось самоуправно забрав із вітрин у Тарн. всі драми 
Куліша і одвіз у Галичину, а той взяв і не спитав, хто дав і чи мав пра
во, і торгувала 10 літ на свою користь, а тепер це у Київі земляки 
роблять і даже імені Куліша не виставляють як перекладача. Отака 
чесність у нас.

З високим поважанням до Вас А. Куліш.

Прошу передать мій найщиріший привіт Вашій шановній дружині, 
Юрусь, може, уже і в школу ходить.

Вибачайте, будьте ласкаві, що Вас турбую своїм листом. Із розпачу 
писала — і хотіла похвалитись Галичанам. І вони ж блудили й судили 
за козаччину Куліша — да й прочутились. А наші і тепер дивляться 
крізь призьму. А самі не хочуть поритись по архівах, порохів покушту
вати. Років чотири тому назад, кажуть, на пан хиді у Шевченка, Мор- 
довець обернувся до публіки і каже: «Пора, господа, перестать опла
кувати козацтво». Дружина опиралась на факти, а вони...

Чи Ви дістали переклад Шекспірових творів?

Адрес мій: Оржиця, Полт. губ.
Александре Мих. Куліш.

1910 р. 12 січня

Я Вас прошу, Високошанований Добродію Михайло Федоровичу, 
вибачити мене, як я що в свойому листі не до речі Вам написала, сло
вом недотепним обернулась до Вас, не вміючи виразно висловити суті. 
Я Вас високо ціню і поважаю, і не забуваю того, як Ви мені своїм 
добрим завітанням та ще з шановною дружиною своєю і Юрасем зро
били приємність і одраду, і розвагу моєму горю, у наш засмучений, 
покритий фльором хутір Мотроновку-Кулішівку. З того часу він усе 
сумний, укритий хмарами, що понависали і облитий неупинними сльоза
ми — не тільки моїми, а й людей, котрі розуміли Куліша і із початку 
його діяльності літературної.

Тепер уже прокидається на світ. І третій рік, як молоде покоління 
підросло і стало завітати на могилу такого щирого неутомного праців
ника— «Громадського робітника», як Куліш. Він усе працював — не 
для слави, а для того, щоб розігнати сум і темні хмари, що набігали на 
сонце, котре правдою тільки сяло...

Посилаю Вам ще один реферат, що був прочитаний на могилі без- 
возмездного трудівника, що тепер, одійшовши в даліч, стали розглядати, 
розуміти і цінити його.
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Не знає Україна, яким перлом властвовала, що утратила... Що ж, 
хіба це тільки у нас так?.. Ми були во Флоренції. І там, на якому 
п’єдесталі величчя постать, з білого мрамору, Дайте красується в лав
ровому вінку, в білій порфирі. Опам’ятались і вернули свого ізгнанника 
(колись). А чи вже ж 3 000 000 нація українська послідня?.. І забуде 
свого «Громадського робітника», який до самозабуття їм працював 
50 літ... Вона переважить темних Геростратів, вони для своєї потіхи 
роблять такі неймовірні заходи..., щоб понижати нашу красу й пиху 
України...

Я віру Вам на слово, де там листів шукати... і, мабуть, вони у д. Ка- 
манина. То я і писала в такому смислі, що як умовний строк пройшов, 
то значить, як бажання маєте на друге видання, то щоб й заплатили 
ту ціну. Це Ви добре не зрозуміли цього. Я і не виявляла ніякої ПРЕ
ТЕНЗІЇ. А Ви взяли мої речі через край... Я, опріч високої шаноби до 
Вас, ніякого неприємного почування не маю. Даже не дійняла віри, як' 
мені писали років чотири назад, що, буцім-то Ви подали до друку якісь 
постидні вірші для нашої України Віктора Забіли, щоб то відносились 
до Куліша, що будьто б то Олекс. Лазаревський десь викопав і Вам 
доручив, а Ви вже постарались їх обезсмертити і письменника, і Гали
чину наділили, і скрасили і їх видання — «Літературно-Науковий Віс
ник». Я ж одповідала, не звісно, хто їх компонував, а Віктор Забіла — 
мій дядько і близький дому нашому, а мені особливо, бо було вкупі 
і «Гуде вітер дуже в полі» співаємо і що я, живучи в Борзні, ніколи 
їх ні од кого не чувала, а якби це було так, то мені найперше про це б 
сказали, а я б і до рідного батька на могилу не поїхала, а то як на
рочито, накануні і на могилі у його побувала і сама дещо в його біо
графію послала, а у їх дуже багато брехні знайшла. Він буфетом ні
коли не їздив, на барилі не вмирав. У нас не ЧАРКА-ГАПАК, то уже 
й не пустять на світ... Наші слабі письменники туподумні, низько пла
вають: і почуваючи, що там сила, могуча правда, або поетична, а у їх 
бракує, то зараз стараються знизить талант, сплямувати. Плями по
темніють, пощезнуть, а золото таки блищатиме... Цим тільки своє ви
дання «Вісника» сплямували, а не возвисили. Я писала і у Львів до 
д. Гнатюка, що треба обережно обходитися з такими людьми, а не ви- 
мишлину грязь нашими зависниками в убогу нашу печать всувати. 
Вона і досі нещасна, ніяк не зажевріє — темна — послідня... Політика, 
лайка, невдячність, всі сили напружено йдуть на те, щоб ігнорувати по
ступових неподражаємих... людей. Звісно, розщитують на темних і сла
бих умом — Герострати.

З високим поважанням до Вас А. Куліш.
Прошу передать мій щирий привіт Вашій шановній дружині.
Дивно, як молоде покоління оживляє; часто в музеї Куліша в Ка- 

нашовці по 20 осіб бувало. Із якою жадобою всі інтересуються бібліо
текою його, життям, портретами і одержинкою його, а народ плакав, 
як читали реферати. Було п’ять рефератів. А публіки — 300 осіб.

ВИСОКОПОВАЖНИЙ ДОБРОДІЮ 
МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧУ!

Ви все прийняли від мене так гаряче, з такою любов’ю (як би я сама 
прийняла), як подобає синові рідної України. Я не всякому так багато 
і щиро пишу, як до Вас, бо серце хоч і далеко, а почуває у всякому сло
ві, у всякій комі чисте, пламенне почуття. «Щирі Сльози» можна б і тут, 
і повинно б, видати — я посилала Науменку не раз — і різним людям 
у Київ — але ж деякі й не подякували, й не похлопотали. П. Науменко 
прехороший і симпатичний чоловік був у мене на хуторі — у Ганниної 
Пустині (бувшої) Мотроновці,— але ж нічого не сказав: набиватись 
і не хочу. Не діти вони, щоб їм не поні мать, що це просто безчестя 
для Укр.— так індеферентно односитись до такого діла. Чернігов на 
полугодичну панахиду і депутата прислав, і вінок, і гарну річ сказав.
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А Галичина німа... От для їх і роби, і життя своє положи, убожество 
терпи. Галичини тепер, коли що, МАРАКУЄ, то він же 50 літ до їх 
їздив, книги, гроші послідні оддавав їм, просвіщав їх. Вони так говори
ли, що я не розуміла ні одного слова. Мішанка польського з русін- 
ським. А дружина моя рекомендує — до того, до того, каже, це брати 
наші. А тепер уже лучче пишуть і говорять, виходить 17-ть ізданій періо- 
дических «ІД. Сл.» видав у Женеві сам друкар, і мені прислав. А то 
я 10 примірників од Павлика із Львова виписала і «Позиченої Кобзи» 
моєї дружини 1 екз. і «Щириє Сл.» 10 примірників і роздала декому. 
Я не всім те дарувала, що Вам і пишу, не стільки і не те, що Вам. За
казала і 25 фотографій похорон і роздала, й 12 патретів теж роздала, 
що просять. Це ж на мій обідраний карман і трудно. Якби тут була 
така мода, як у поляків, що й по крейцеру скидаються й я б до того 
звичая пристала. Я по 15 примірників переписувала старістю усякі вір
ші й розсилала заказними, бо є гарячі приверженці моєї дружини. Один 
пан так плакав по моїй неоцінній дружині — по моєму незабутому 
сяєву, що жінка його каже: «По дітях так не плакав — як по Кулі- 
шеві...» А мені ж то яка утрата... радість моя... Печаль моя неуга- 
сима...

В. В. Тарн., опріч Бібл., поставив хрест хороший і ограду. А харківці 
прислали Епітафію. Полтавки побожні хустку вигаптували хорошу. На 
поминках інтел. було у церкві 60 осіб, а мужиків— 100 д. Я своє зро
била — готовилась на 100 осіб, а було на хуторі тільки 40. Але ж самих- 
самих гарячих. Речі лились з пламенем. Боже мій же, як гірко... і україн
ці казали річ з достоїнством — гарно, повно почуття... Я тільки дивуюсь, 
чого їх так мало було, хіба ж вони не люди? Хіба ж вони свого краю 
не люблять, а коли люблять, то як же не поклонитися такому чоло
віку, що життя своє на те положив — мене і тепер сльози душать, ви
бачайте брат — дубовий 19 арш. хрест хороший поставив, і він був 
увитий гирляндою із дубових листків і квіток. А гарячих скільки сліз 
пролито... Уже не вернеться. Я так бажала, щоб мене шановне това
риство було б розстріляло. Що я після ТАКОЇ утрати незмірної недо- 
стойна жить, а ще живу — фінал би був достойний...

Я написала, як уміла до В. Петр., я тільки не знаю,— який це Гор- 
ленко. Один раз і писав, здається, до моєї дружини, що прибуде, да й 
одложив, то й не побачив...

З Кониським ми розійшлись. Є багато у людей такого звичаю. Щоб 
слова не додержать. От Кониський приїхав до нас на хутір, а ми з їм і 
давно знайомі, він і присвят давненько мені зробив, і «Сиротинку», 
і ще й друге — забула заголовок. Просить у моєї дружини що-небудь 
у якийсь журнал чи збірник. Опріч кількох глав, нічого не було, як 
тільки «Дон Жуана» переклад. Дружина і дала йому, сказавши, щоб 
коректуру послідню йому прислали і оттіск. А Кониськ, не тільки в 
подяку цього не зробив, але ж оддав у другий журнал. От до дружини 
моєї й пишуть із-за прірви, на що моя дружина надрукувала в єзуїт
ському журналі, ми думали, що воно зовсім не друкується, що при
силає і запитувати, але ж мовчать, а він ще й в друге місце передав, 
потім брат із Києва пише, що вже і читав друковане, а нам і по ці пори 
нема, то дружина моя прервала з ним кореспонденцію і я: «Дон Жуан» 
і «Чайльд Гарольд» переложені по-панські. Да як його друкувати? 
Я хотіла б «Воспом. Детства» надрукувати хоч 600 примірників, да 
хто ж корект. держатиме умову з типограф. матиме і де лучче друку
вати; з Женеви пересилка дорого коштуватиме...

У нас усього землі 41 десят. І усадьба, у тому щоту і все окопано 
недавно добрим широким глибоким ровом. Около верстви село, дві 
церкви. Зимою до однієї ходьби 10 м. Будують нову церкву, а стару 
руйнують. Місто у 5-ти верствах, дорога завсігда сама лучча. У городі 
Борзні 5 церков, дорога булижником виложена, де низькі місця. Двір 
у нас великий, широкий. Був і будинок великий— 10 хат. Хороші то
полі пірамідальні перед окнами, двір обнесено решоткою і каштани
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своє широке розкішне гільє, довжиною сажень у дві, у три, опустили 
вниз і образовали піддашня; ми було під їми і обідаємо. Був і хлігель 
у чотири покоя, гарні конюшні. Тільки це все лях-аренд., застраховавши, 
бачили, що сам і попалив, тричі горіло і каже: «Какие у Вас люди», 
а ми зроду не страхували й ціле було. Усе рухнуло, а потім суддя 
Савич і доконав, хоч і сам застрелився негайно. А цей маєток купив 
мені моя правдонька, мій чоловік — каже: «Гніздечко тобі куплю, ти 
в йому зросла, є у нас в обох тільки святих споминок». Заробив і ку
пив, сплатив братам моїм, сестрам, і подарував. От моя дружинонька 
вірная, незабутая, а я ж думала наперед і умирати, та й сама не знаю, 
як задержалась... обрахували ми гарно, що після нас, двом небогам 
зоставить. Одна з них і «Степову квіточку» написала. Вони у нас про
живали, і дружина моя їх і учила. Вони гарні споминки написали, і я 
одіслала п. ПІенроку, що пише біографію моєї дружини. Я уже знов 
забилась у бік. Сад хороший, великий, молоді яблуні, антоновки най
більше, а то всякі сорта і сливи єсть, малина, клубники особенно ба
гато, крижовник, смородина, один волоський оріх, шовковиця і терен. 
Білих грибів мало, а опеньок, бабок, вовнянок для солення — без числа. 
Усадьба очень приятная для прогулок. Алея липовая з кленовими 
вместе. І всевидяще око, вирізане моєю дружиною, ясенова алея — 
каштанів несколько. Березові є рощі, сам сіяв і воспітал уже большіє 
дерев’я. Дубовая роща, небольшой кусочек осинового леса для необхід
ності домашней, усяке дерево єсть: і товсте, і тонке. Алеї кленові 
і березові є по всьому парку. Палієва дубова роща. Беседка з канри- 
фолії, друга липовая, третя з акації... Кругом поле, сінокос ми самі 
обробляємо. Любимо хлібопашество, було ж дружина і сама паше. 
Читайте вірші Троєцького про плуг «До незабутнього сусіда». І волики 
ці везли його, що він їх викохав — що голос його знали, з желізним 
плугом назустріч йому летіли. Тепер будинок стоїть невеличкий, усього 
4 кімнати високі, хорошенькі. Спальня в два окна, кабінет у два, сто
лярня в одно, передня в одно, чулан і сіни з обох боків, кухня у два 
окна. Іще старенький домик вроді флігеля, де ми жили після пожари — 
дві кімнати, і нам вони дуже подобались — це все од щастя душевного 
залежить. На їх і дивиться ніхто не може, не схоче. Кухня, сіни, амбар 
большой, чуланчик, отдельно конюшенька з трьома станками новая 
і амбарчик. Две клуні рублені большіє, повітка большая новая для 
скота і ще плитньова постройка для кулів і для полови, потім хлівчик 
для свиней чотири і дві маленьких, плетена велика постройка для сіна, 
або хозяйстської утварі, потреб, ледник. Сажалка в саду невеличка, 
де колись і карасі водились, а раки повтікали, не залюбили, хотіли 
розширить її, да смерть усе розрушила. Земля пахатная дуже добра — 
брат — добрий хазяїн — агроном, то цінить її високо, а ми ще й одоб- 
ряємо. Якби всі очі дивились, а то трудно описать, да ще невмілою 
рукою. Давали нам ще при життю моєї дружини 10 т. і 500 адвокату, 
котрий би вів з нами діло — і не неінтелегентні люди: один міщанин, 
другий і не знаю хто, треба у брата спитать, а треті якісь пани багаті 
з Києва чи що, родичі нашого сусіда хотіли купити, щоб до своїх 
110 дес. доложнть нашою усадьбою. Да ми з дружиною собі одказували, 
усе думка така, що при небогах і нам же віку доведеться доживати, 
і.не продали. А воно ось як прийшлось, що і дружина, і небоги мене 
покинули. Тепер я плохо з господарством дивлюся, у мене і утрати ве
ликі, і прислуга розопала. Бо на все мене не хватає. Квіток доволі, 
жасміну огромні є кусти старого заводу, рози, півонії, жонкили і т. д. 
До Плиски, до железної дороги, от нас 22 версти, а просьолком менше. 
Нам дуже подобається наш хутір, споминок святих багато. І знайом
ство три роки з дружиною моєю. Потім гостювання, як приїдем із 
Петерб., у мами такий рай був — таке щастя. Мов і ві сні те убача
лось. Аж дух займається тим щастям як згадаю...

Публікація листів Заїри Периіиної та Лариси Похилої.



Микола Желєзняк

Є

«Я ПІДУ ТУДИ,
КУДИ ПІДЕ МІЙ НАРОД...»

Вісімдесят літ тому квітневого дня 1914 р., читаючи газету «Рада», тихо 
відійшов у вічність визначний український вчений і громадський діяч Кость 
Петрович Михальчук. Усе життя він був не серед тих людей і обставин, яких 
прагнув. Може, половина з тих, хто йшов за труною, ледве чи й усвідом
лювала, кого вони ховають у цьому «працьовитому бухгалтерові» та «добрій 
людині», який за повагу до церкви, за висловом священика, удостоївся пра
ведної кончини в перший день Великодніх свят*. Як згадував Сергій Єфре- 
мов, «ховали бухгалтера, і тільки бухгалтера»*, а тим часом проводжали 
одного з останніх уже людей, що стояли біля витоків українського національ
ного руху 1850—1860 рр. Саме К. Михальчук був серед перших, хто закинув 
ідею відділення від української гміни Київського університету в осібну укра
їнську громаду. «Я піду туди, куди піде мій народ,— а народ цей — україн
ський»,— впевнено заявив він на тому пам’ятному зібранні членів української 
гміни в кімнаті В. Антоновича (в хаті якогось коваля десь під Ботанічним 
садом), коли поляки почали, виявляти своє невдоволення з хлопоманства та 
українського сепаратизму деяких членів української гміни3. «Напередодні 
польського повстання настав час визначитися, і 15 осіб,— як згадував В. Анто
нович,— вирішили вийти Із гміни і створити українську громаду»4. Пізніше 
в маніфесті хлопоманів — своїй «Сповіді» — В. Антонович писав, що для 
шляхтичів-поляків було два шляхи: перший — повернутися до українського 
народу, працею якого жили їхні предки, відплачуючи йому за це презирством 
та зневагою до його релігії, і другий шлях — залишатися зайдами-паразитами, 
ворогами національного розвитку українського народу. Він і його друзі-одно- 
думці обрали перший шлях і віддали свої сили служінню «народу темному, 
безбатченку в отчизні». За цю службу вони не дістали ні нагород, ні роз
коші. К. Михальчук заплатив за неї тим, що мусив розпрощатися з універ
ситетом, з перспективою наукової кар’єри і замість кафедри філології зайняв 
місце за бухгалтерським столом — до кінця свого віку. «Ця обставина,— як 
зазначає С. Єфремов,— фатальним образом відобразилася на кількості праць, 
але надає їм виключну моральну красу і цінність»5.

Трагедія життя К. Михальчука — людини з живими громадськими і науко
вими інтересами, делікатною вдачею і тонко розвиненим естетичним смаком — 
бути упродовж 40 років прикутим до бухгалтерських паперів: «Я много лет 
уже несу бремя служебнмх обязанностей, ничего общего не имеющих с нау- 
кой, но поглощающих все моє время. Я служу главньїм бухгалтером и заве- 
дующим делами одного обширного акционерного промьішленного предпри- 
ятия»,— писав він у листі до К. Сімоні6. Ніколи не будучи офіційно при- 
належним до кола вчених, К. Михальчук мав величезний авторитет серед 
науковців-славістів, до його думок прислухалися академіки, Російська ака
демія наук обрала його своїм членом-кореспондентом. «Після Потебні і крім 
Потебні українське слово не мало, мабуть, рівного йому знавця, лінгвіста- 
мислителя, котрого притягали до себе, власне, найглибші проблеми слова- 
звука»,— писав у некролозі Михайло Грушевський7. Саме до Костя Петро
вича за рекомендацією академіка О. Шахматова звернулася Російська акаде
мія наук із пропозицією скласти програму з української діалектології8. У 
листі до К. Сімоні П. Житецький писав: «...зто единственньїй человек в 
России, которьій мог бьі написать зту программу наилучшим образом. Беда 
только, что служба у него адская и поглощает все его время и по натуре 
он перфециоиист и не любит скороспелой работьі» 9.
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Служба в нього справді була пекельна: прокидався о п’ятій ранку і до 
пізнього вечора працював над рахунками, векселями, звітами; приватне під
приємство не відзначило свого багатолітнього працівника ні в 25-ті, ані в 
40-ві роковини його служби. «Пиво»,— як писав Андрій Нікольський,— забра
ло у нас найкращого нашого лінгвіста, недооціненого і маловідомого за  
життя, автора небагатьох і неімпозантних своїми розмірами, але зразкових 
^розвідок з української діалектології та історії, заслуженого в Історії україно
знавства лінгвіста, діалектолога, що своїми працями заклав міцні підвалини 
наукового досліду і класифікації української мови»,0. Людина колосальної 
■ерудиції, глибокого лінгвістичного таланту, К. П. Михальчук завжди був 
■обізнаний не лише з фаховою літературою зі слов’янського чи українського 
мовознавства, а й пильно стежив за суперечками і полеміками, досить часто 
дилетантськими. Він багато розмірковував над Історичними, правописними 
питаннями мови. Знайдені після його смерті портфелі містять величезну 
кількість нотаток, зауваг, розпочатих статей “. Після нього залишилися три 
великі папки з працями майже виключно лінгвістичного характеру. Архіви 
К. П. Михальчука, що знаходяться у Центральній науковій, бібліотеці 
їм . В. Вернадського НАН України, дають змогу зрозуміти, як багато праг
нула і планувала зробити ця людина; наскільки їй боліло все, що стосува
лося української мови та культури. Разом з великою епістолярною спадщи
ною, в переважній частині досі ще не виданої, в архівах зберігаються руко
писи його досліджень про мову грамоти Київського князя Семена Олелько-
вича 1459 р., про виставлені на конкурс п’єси, де Кость Петрович оцінює
не лише мову драматичних творів, а й висловлює глибокі, оригінальні думки 
щодо природи драматичного твору, зокрема історичної драми, ї ї  найголовніші 
прикмети ]2. Зустрічаємо там і праці з етнографії, психології та української 
культури. Мріяв Кость Петрович написати спогади про свою університетську 
юність, про початки «Старої громади», але, на жаль, залишилися лише зау
ваги до спогадів Б. Познанського (частково друковані в «Украинской жиз- 
ни»). А ще знаходимо нотатки про український правопис, про 'редакцію 
українського словника і листи, листи. Листування К. Михальчука з Пипіним, 
О. Шахматовим, К. Сімоні, П. Житецьким, Т. Рильським, Б. Грінченком ста
новить великий інтерес і чекає на окреме дослідження. На жаль, поки що 

ми не можемо назвати точну кількість друкованих праць К. Михальчука. Той 
перелік, що подає сам дослідник в автобіографії, за його ж словами, є 
неповний.

Доброту, людяність, коректність його характеру відзначали всі, кому до
велося зустрічатися з Костем Петровичем. Ось як згадує Дмитро Дорошенко 
про те, як за порадою друзів він пішов до К. Михальчука записати його спо
гади про заснування «Громади»: «Мене зустрів дуже огрядний і симпатич
ний дідусь — властиво, він іще й не робив вражіння діда, хоча мав уже 
трохи не 70 років,— стрів дуже приятно і ласкаво, і в один мент, з одного 
слова розвіялась і моя неохота, і якесь ніби упередження. Се була надзви
чайно мила, лагідна людина, яка з першої стрічі покорила мені серце і здо
була самі найщиріші симпатії. Без довгих пояснень він приступив до самого 
діла, але не диктування, а просто почав згадувати давні часи, давні події, 
і видно було, що це й йому справляє приємність»13.

З особою К. Михальчука, який безвиїзно прожив у Києві на Подолі сорок 
років, пов’язана ціла низка надзвичайно важливих для українського відрод
ження подій.

Саме в його помешканні засідав «Комітет 12», що ухвалив після Емського 
указу 1876 р. відіслати М. Драгоманова за кордон з метою заснування вільної 
української трибуни. Серед паперів К. Михальчука знаходимо документ, 
який свідчить про участь Костя Петровича у переписі населення Києва. В 
молоді роки він організовує недільну школу і учителює в ній. Фактично все 
своє життя, переобтяжений роботою й хворобою, Кость Петрович не полишає 
громадської та наукової роботи: в останні роки життя він очолює в НТШ у 
Києві комісію мови, редакції видань часопису «Україна» та «Записки НТШ 
у Києві». Вченого в цей період турбують проблеми словникарства, створення 
повної наукової граматики української мови.
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Усі праці К. Михальчука можна поділити на дві групи: публіцистичні й 
наукові. Серед останніх особливе місце як у спадщині К. Михальчука, так 
і в історії української діалектології займає дослідження «Наречия, подна- 
речия и говорьі Южной России в связи с наречиями Галичини», яке й досі 
не втратила свого наукового значення и. Саме ця праця і виготовлена до неї 
карта поклали початок системному науковому вивченню українських діалек
тів. Працю високо оцінювали авторитетні вчені того часу. Так, О. Шахматов 
у своєму дослідженні «К вопросу об образовании русских наречий» назвав її  
«прекрасним исследованием»15 і не раз посилався на висновки, зроблені 
К. Михальчуком, якому належить ідея про зв’язок членування українських 
діалектів із давнім поділом східнослов’янських племен. Не втратили свого 
значення думки вченого про говірку як реально існуючу мовну одиницю, про 
походження української мови безпосередньо з праслов’янської, що спростовує 
міфологічну теорію О. Шахматова про спільне походження трьох східносло
в’янських мов із давньоруської мови. Ця . теза К. Михальчука повністю 
підтверджена українськими мовознавцями|6. Звісно, в радянські часи такі 
погляди розцінювалися як хибні. А ряд основоположних тез у його працях 
«К южнорусской диалектологии», «Статистика в области диалектологии», а 
також окремі дослідження («Что такое малорусская (южнорусская) речь» та 
«До питання про українську літературну мову») взагалі трактувалися як 
вияв українського буржуазного націоналізму 17.

Цікаво, що саме в цих працях вчений аргументовано, на основі багатого 
мовного матеріалу, поставленого в загальнослов'янський контекст, доводить 
окремішність української мови, розглядає Київську Русь як період історії 
лише українського народу, спростовує однозначну концепцію єдності україн
ської мови лише з білоруською та російською і показує цілий ряд рис (насам
перед фонетичних), що дозволяють говорити про не меншу близькість укра
їнської мови до інших слов’янських мов. Звісно, такі наукові результати та 
й уся громадська діяльність К. Михальчука не могли не викликати негатив
ного ставлення до нього з боку офіційних властей та українофобів. Один Із 
них розцінює діяльність київської «Громади», як він пише, організованої 
К. Михальчуком, як таку, що в кінцевому підсумку спрямована на відрив 
України від Р о с ії|8.

Стосункам росіян та українців присвячено одну з публіцистичних статей 
К. Михальчука, яку ми й пропонуємо читачам «Київської старовини». Ця 
стаття під назвою «Чого хочуть від нас росіяни?» була надрукована у львів
ській газеті «Діло» 1884 р. (№№ 127—130) за підписом Хохол. Для К. Ми
хальчука, як ‘справедливо зауважив С. Петлюра, людини чистої науки з 
яскраво вираженими рисами мислителя, здатної не вносити у свої наукові 
праці елементів злободенності, політики й партійної вузькості, була прита
манна висока чутливість до проблем дня, тому він і реагував на них із при? 
страстю громадянина 19. Саме цим рисам у характері К. Михальчука ми зав
дячуємо появі його кількох яскравих публіцистичних виступів, один з яких 
високо оцінив І. Франко, очевидно, й не знаючи імені його автора: «...На 
щастя, так воно не є, і в самій «Правді» деякі статті (як, приміром, дуже ціка
ва з різних поглядів стаття «Слов’янським гостям») показують, що там не 
перевелися ще люди, у  котрих слово українське не на те тільки, щоб молоти 
ні в дрова, ні в тріски, що на яких навернеться — про Сербію, про Занзібар, 
про шведську конституцію, про штунду, про швейцарські альменди і про коло
нізацію русинів у Галичині, але служить до висказування поважних і поважно 
продуманих поглядів. Остається нам тільки побажати, щоб дані поважні 
люди взяли в редакції «Правди» верх над тими, що, по словам старого Со- 
фокла, «Мабуть, вітряками вродилися — та й мелють»20. Як можна здога
датися, мова йде про статтю К. Михальчука «Слов’янським гостям, що заві
тали у Київ на ювілей 800-літнього християнства Русі», надруковану 1888 р. 
у львівській «Правді», роком раніше, ніж написано наведені вище слова 
І. Франка. Обидві статті тематично близькі, однак їх поєднує також і значний 
науковий елемент, яким користується К. П. Михальчук для аргументації своїх 
думок.

Промовиста 'назва статті «Чого хочуть від нас росіяни?» не потребує
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відповіді. Відомо: вони хочуть ототожнення українців із собою — національ
ного, літературного, мовного... А чи має це бажання під собою основу, чим 
воно обернеться для росіян і що це значить для українців? — на ці питання 
дає відповідь К. Михальчук. Дискусій на тему про окремішність української 
мови, культури, про свій власний шлях розвитку української нації, особли
вості ї ї  менталітету було багато і до статей К. Михальчука і після них. У 
дещо іншому ракурсі порушуються ці питання й сьогодні.

У своїй статті К. Михальчук відверто говорить про домагання росіян руси
фікувати українців, позбавити їх власної історії, мови, культури, та навіть 
їх етнічної, первісної назви, зламати їх національну свідомість, створити зви
чайний тип «обрусілого хохла».

Автор полемізує зі слов’янофілами, показує облудну суть їх слов’янолюб- 
ства, приреченість примарних мрій про злиття усіх слов’янських рік у росій
ському морі. Історія не знає таких випадків, щоб який-небудь народ пов
ністю і добровільно зрікся своєї мови, культури, традицій і перейняв чужі, 
хай навіть далеко розвинутіші й цивілізованіші. Історія українського народу 
ще раз потверджує це: ні колонізаторська політика російського царату, ні 
«інтернаціональна дружба і братерська допомога» російських комуністів-шо- 
віністів не змогли довести до кінця процес омоскалення чи окацаплення, як 
називав його К. Михальчук.

Вчений торкається ще однієї актуальної й сьогодні теми — ренегатства. 
Ця наша давня хвороба, як пише К. Михальчук, укоренилася, а ідея, що 
заради освіти українцеві потрібно зрікатися своєї мови і переймати чужу, 
ще й досі має численних захисників. Що з того, що українська мова має 
статус державної, що маємо Закон про мови. Ми й надалі ганьбимося перед 
світом чужомовним парламентом, урядом, чужомовною освітою, пресою. І 
досі українська мова має зневажливе тавро мови «мужичої», а значить при
мітивної, недосконалої, недорозвинутої.

Окрім того, К. Михальчук порушує проблему органічного зв’язку інтелі
генції, духовної та культурної еліти з простим народом. Між національною
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елітою та простим народом має бути постійна нитка єдності. Чи зв'язав ї ї  
хто у сьогоднішній Україні, чи й досі вона розірвана?

Цікаво, що, полемізуючи з московськими слов’янофілами, К. Михальчук 
ніколи не виявляє упередженості, об'єктивно оцінює здобутки російської куль
тури, виступає з позицій загальнолюдських. Добре про цю рису характеру 
К. Михальчука сказав С. Єфремов: «национальное для отого широкого ума 
не только не заслоняло собой человеческого, а напротив, к нему приводило, 
как к последней инстанции человеческой и человечной деятельности*2|.

Для докладнішого ознайомлення читачів з фактами життєвої та наукової 
біографії К. П. Михальчука наводимо його автобіографічну записку, знайде
ну Олександром Тулубом серед паперів Івайа Стешенка. В ній міститься 
чимало цікавих фактів про стосунки К. Михальчука з відомими українськими 
діячами — П. Чубинським, М. Драгомановим та ін.
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ник— 1914.—Т. 65.— Кн. 5.—С. 241.
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3 Дорошенко Д. З споминів...— С. 239.
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АВТОБІОГРАФІЧНА ЗАПИСКА 
К. МИХАЛЬЧУКА*

Народився я 21 грудня 1840 року в селі Зозулинцях Бердичівського (тоді 
Махнівського) повіту Київської губ. від матері-селянки. В дитинстві був на 
вихованні у заможного польського дідича. Освіту отримував спочатку в 
однокласовій школі в м. Сквирі Київської губ., потім у 3-класовій школі в 
м. Полонному Звягельського повіту Волинської губ. Далі навчався в Жито
мирській гімназії, а 1859 р. вступив на історично-філологічний факультет 
Київського університету, якого, однак, не вдалося закінчити через усякі при
годи (головним чином політичні, а почасти також домашні й економічні)» 
Того ж таки 1859 р. познайомився у Києві з Рильським і Антоновичем, яким 
рекомендував мене І. Крашевський як «сЬІоротапа» (він був тоді почесним 
куратором Житомирської гімназії по виборах від шляхти і знав мене особисто 
як учня тієї гімназії, охочого до українського письменства). Оселившись з 
Антоновичем на спільній квартирі, я записався з його поради до польської 
студентської корпорації земляків Київщини, що звалася «Іїкгаіпзка гтіпа» 
і в якій був тоді окремий (конспіративний) гурток українських патріотів, 
до яких і я зараз пристав ще до запису в «гміну». Гурток цей був дуже впли
вовий в «гміні» (яка вважалася найпоступовішою й найдемократичнішою по 
своїм ідеям з усіх інших студентських корпорацій у Київському універси
теті), і Рильський був навіть на той час презесом її. Але швидко (навесні 
1860 р.) з деяких причин я мусив заявити нашому гурткові, що не можу 
залишатися в гміні і повинен вийти з неї, уважаючи нещирим і некоректним 
перебування в ній, належавши заразом і до нашого гуртка, як у стосунках 
з «гміною», так і між собою. Дехто з товаришів різко зганив такий крок, при
знаючи його нетактичним і неполітичним, але Антонович цілком згодився 
зі мною, признавшись усім, що він давно вже був тієї самої думки. Після 
цього найбільш щирі з нашого гуртка (всього 7—8 чоловік; всі вже вони 
померли — благородні душі, лишився ще тільки я один) виписалися з «гміни» 
і склали зовсім самостійну організацію — правобережну «Українську грома
ду», яка порішила відокремитися як від поляків, так і від росіян і відда
тися цілком спеціальній праці на добро рідного українського краю і народу. 
Подія ця викликала страшенну бучу і ворожнечу до нас у польському това
ристві, яке вважало нас за зрадників польської справи в найбільш важливий 
і критичний для неї момент, позаяк тоді, власне, якраз налагоджувався уже 
польський революційний рух. А найгірше доставалося Антоновичу, який 
вважався досі за ватажка прогресивної частини польської молоді і взагалі 
мав великий авторитет у поляків, а тепер в моральному признанню всіх став 
на чолі «Української громади», керуючи її справами й діяльністю — ба й 
справді під його проводом наша «громада» стала тим кадром в національно- 
культурному русі українства, який прямував до відродження нації, до котрого 
(кадру) згодом почали приставати всі свідомі і патріотичні елементи укра
їнства не лише з правобережжя, а й з лівобережжя, де спочатку недовірливо 
ставилися до нас, вважаючи нас за «недоляшків». Всіх членів нашої «гро
мади» душевно нахиляли до свого рідного народу і до щирих послуг йому, 
з одного боку,— природжені симпатії до нього, до його моральної істоти, 
психології, історії, побуту, первісної культури; до його безмірно трагічної долі 
у многовіковій борні з іншими народами за свою волю, за свої політичні, 
соціальні й культурні права; та міцна віра в добрий грунт, захований в душі 
народній для розвитку вищої цивілізації, відповідної кращим загальнолюд
ським ідеалам; до чого певні задатки і гваранції ми вбачали як в індивіду
альному характерові нашого народу і чистій його політичній совісті (бо коли

* Була подана Науковому товариству ім. Т. Шевченка у Львові після обрання 
автора дійсним членом філологічної секції цього Товариства 5 червня 1911 р.
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й були в історії його різні ексцеси, то не добровільні, а виливані лише обо
роною себе від ярма і напастей та тиранії хижаків та насильників), так і в 
продуктах творчості народної і вподобах життєвого ладу; а з другого боку — 
глибоке зневірення до моральної і життєвої вартості польщизни і російства 
як національно-культурних і соціально-політичних режимів. Отримавши вихо
вання домашнє в польсько-шляхетській культурі, а шкільне — в казенно-ро
сійській, ми добре знали і відчували всі тяжкі дефекти тієї і другої. Нас 
гостро вражали вони, і ми критично ставилися і до того, чим хвалилися на
віть ті культури, вбачаючи в їх загальному традиційному характерові і внут
рішній принципіальній істоті деякі закоренілі вади, які здатні завжди пара
лізувати здоровий розвиток і життєздатність як польської, так і російської 
інтелігенції і їх народів, обезцінюючи собою всі багаті технічні надбання і 
засоби різного роду обох культур. Окрім того, ми не могли простити ляхам 
і москалям великих життєвих і моральних кривд і шкод, заподіяних україн
ському народові їх соціальними і політичними режимами, а, власне, темноти 
б поневолення на всі лади народу нашого і безнадійної деморалізації куль
турних станів наших, прищепленням їм хронічної зарази національного рене
гатства і хамства, хоч у цьому, розуміється, ми винили не менше також і ті 
стани, ба і сам народ наш, з якого вони вийшли, за те, що все це могло 
статися лише через якісь вроджені слабості народні, через властиву народові 
нашому недостачу твердого обстоювання своєї національної індивідуальності, 
нахильності його до загальнолюдського космополітизму та брак належної 
здатності і охоти до міцного і упертого національно-державного організатор- 
ства, до чого зрештою в значній мірі причинялись також і дуже невигідні 
топографічні особливості нашої території. Разом з усім сказаним, однак, 
ми також добре знали і зовсім не заперечували того, що і в польській, і в 
російській культурах малось теж багато дечого дуже доброго, яке взаємно 
в значній мірі могло нейтралізувати їх вади, і ми охоче могли покористу
ватися усім цим хорошим, чесним і високим для своєї рідної культури, коли 
судитиметься, чому ми глибоко вірили, сказати й собі голосно своє власне 
нове культурне слово.

Отже, «українство» стало для нас, членів «громади», властиве, свого роду 
релігією життя, і, щоб вірно, небезплідно і методично служити йому, ми 
склали програму діяльності, в яку — окрім обов’язкових для всіх нас агіта
ції і пропаганди серед інтелігенції і народу наших ідей і тенденцій, та вер
бування нових членів до «громади» для спільної праці,— головніше входили 
завдання — передовсім культурного підняття і розвитку національної само
свідомості та можливі заходи коло визволення народу — з-під його соціаль
ної, економічної і політичної кормиги. Між іншим, для спеціально культур
ної діяльності, окрім безпосереднього навчання люду та видавництва попу
лярних книжок для нього, кожен з нас взявся розробляти те, до чого почував 
в собі найбільше природного потягу і здатності. Не рахуючи загальнопублі- 
цистичних виступів та писань при всякій нагоді, більш-менш для всіх нас 
обов’язкових, зараз-таки після заложення нашої «громади» Антонович взявся 
спеціально розробляти історію народу, Рильський — питання соціально-еко
номічного життя, а я вирішив присвятити себе головним чином філологічним 
та почасти народно-психологічним студіям, якими не перестаю займатися і 
досі, наскільки дозволяють мені вільний час від служби та потрібні засоби 
до того. Що ж властиве до агітаційної діяльності своєї, то більш за все я 
ставлю собі в заслугу те, що з давен-давна твердо вірив, що Галичина стане 
для нас своїм «П’ємонтом», і завжди гаряче пропагував цю ідею між на
шими громадянами, підтримуючи в них таку віру, особливо в тяжкі лихоліття, 
які склалися у нас після 1863 та 1876 рр., коли всіма опанував великий 
сум, упадок духу і апатія та зневір’я до всього. Живі факти показали, що 
я не помилявся, і це справляє мені тепер на старість велику втіху і моральне 
задоволення. Однак, як я вже сказав вище, моя нормальна наукова кар’єра 
була попсована усякими пригодами.

В 1861 році я змушений був покинути Київ і виїхати на село в Бердичів
ський повіт, а швидко після того — на материн хутір (Суслівку) в Житомир
ський повіт (по сусідству з селом Березівкою Літинського повіту, де жив
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тоді спочатку прихильний до нас перекладач «Гайдамаків» Шевченка на 
польську мову відомий польський поет А. Совіньський) та взятись там за 
хліборобство. І в Бердичівському, і в Житомирському повітах за свої агіта
ційні стосунки з народом і деякі зносини з польськими повстанцями дове
лося кілька разів бути арештованим і відсидіти в кутузках, а потім ще доволі 
довгий час висидіти на хуторі безвиїзно під домашнім арештом. Зовсім визво
лившись з-під арештів в 1866 чи, либонь, в 1867 р. (добре не пам’ятаю), я 
почав шукати собі якої-небудь службової посади для заробітку на шматок 
хліба. Тут довелось зазнати багато деяких фатальних митарств, про які не 
варто згадувати. Аж нарешті навесні 1869 р. я став на бухгалтерську службу 
у відомій фірмі «Яхненків і Симиренків», куди за моєї поради влітку 1870 р. 
покликано було на посаду члена адміністрації фірми П. П. Чубинського. Тут 
(в Городищі Черкаського повіту Київської губ.) ми організували з Чубин- 
ським окремий гурток з різними національно-культурними завданнями, а, 
між іншим, тут також Чубинський виготовляв і свої «Трудн» по експедиції 
в «Юго-западньїй край», у яких і мені довелося взяти деяку участь (окрім 
ст. з діалектології, про яку буде нижче, там поміщена також моя стаття про 
поляків у нашому краї). Але швидко, а, власне, весною 1873 р., через деякі 
сімейні обставини та упадок фірми, справи якої зовсім попсувалися, я мусив 
перебратися з Городища до Києва, де отримав посаду завідуючого Головною 
конторою акціонерного товариства Київського пивного заводу, на якій і досі 
перебуваю. Знаходжусь у «купецькому званії» і живу в Києві на Кирилів
ській вул., д. 41. З культурних товариств у нас, в Росії, мене було обрано 
дійсним членом в хронологічному порядку (років не пам’ятаю): в «Російське 
імперат. Географічне тов.» в Петербурзі; в Київський відділ його (закритий); 
в «Історичне тов. Нестора Літописця» в Києві; в «Київське Літературно- 
Артистичне Т-во» (закрите); в «Київське тов. сприяння Художеств» та в 
«Українське Наукове Т-во у Києві». На літературному полі я почав працю
вати з початку 60-х років минулого віку. Більша частина цих праць мала 
характер публіцистичний або рецензійний... З праць же спеціально наукових, 
в яких більшість або полемічного або критичного характеру, можу тут назва
ти ось які.

A) в 1871 р. була написана моя робота з української діалектології (яка 
поміщена в VII томі «Трудов» експедиції Чубинського, який вийшов у Петер
бурзі як видання «Імп. Георг. Общ.» у 1877 р.) під заголовком «Наречія, 
поднаречія и говори Южной Россіи, в связи с наречіями Галичини». (Такий 
бусловатий заголовок довелось дати через вимоги цензури «Географ., Общ.», 
яке до того ще й викинуло з цієї роботи, з поради Будиловича, окрему главу 
про спільні (загальні) ознаки південноруської мови, які відрізняють її від 
інших слов’янських мов, вважаючи те, що викладено в цій главі, небезпеч
ним з політичного боку, бо воно узагальнює мовну самостійність південно- 
русів від росіян (великорусів).

Б) В 1886 р. було написано, а надруковано у Києві лише в 1909 р. окре
мою брошурою, полемічне «Открнтое письмо к А. Н. Пнпину по поводу его 
статей в «Вестнике Европн» о споре между южанами и северянами».

B) В журналі «Кіевская Старина» були поміщені і вийшли теж окремими 
відбитками ось які статті:

а) 1901 р.— рец. на статтю проф. В. А. Богородицького «Діалектологи- 
ческія заметки. Говор с. Сушки Полтавск. губ.».

б) 1893 р.— кн. 5 «Статистика в области діалектологіи». По поводу засто
сування статистичного методу Дикаревим в студії його над укр. мовою в 
порівнянні до інших слов’янських мов.

в) 1893 р.— кн. 9 «К Южнорусской Діалектологіи». Рец. на роботу ака
деміка А. И. Соболевського «Очерк русской диалектологіи. Малорусское на- 
речіе». (Написано на прохання автора, переданого мені через проф. Київськ. 
ун. Дашкевича).

г) 1896 р.— «Филологическое недоразуменіе». Рец. на статтю проф. Крим
ського «О форме им. п. мн. ч. прилагательннх в млр. на -ое» тощо.

д) 1899 р.— «Что такое малорусская (южнорусская) речь?» Полемічна 
ст. з проф. Флоринським та Бунічем, виготовлена з нагоди тодішнього археоло
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гічного з’їзду в Києві, на який не пускали рефератів, писаних українською,— 
для ознайомлення з’їзду з властивим станом справ.

Г) В 1901 р. написана полемічна стаття з проф. В. А. Богородицьким: «К 
вопросу об стверденіи слогов в малорусском», яка була надрукована в «Изве- 
-стіях Казанского Университета» і вийшла окремим відбитком у 1903 р.

Д) у 1908 р. поміщена в «Записках Укр. Наук. Т-ва в Києві» і вийшла 
окремим відбитком ст. «До правопису м’якої деклінації в українській мові».

Е) Нарешті у 1910 р. надрукована у двох виданнях з доповненнями моя 
робота по діалектології, написана ще у 1899 р., але не скінчена тоді через 
сильне занедужання, а власне: а) Одне видання в «Записках Укр. Наук. 
Т-ва у Києві» (теж окремими книжками); «К. Михальчук і Є. Тимченко. 
Програма до збирання діалектичних одмін української мови». В цій програмі 
відділи морфологічний, синтаксичний і словниковий доповнені при моїй допо
мозі і порадах д. Є. Тимченком, і б) друге видання в «Известіях Импер. 
Акад. Наук», яке вийшло теж окремими книжками: «К. Михальчук и 
А. Крнмскій. Программа для собиранія особенностей малорусских говоров». 
Це видання обмежується лише фонетикою та акцентологією і д. Кримським 
зроблені лише деякі перестановки параграфів і невеличкі додатки до них.

В кінці ще можу додати, що коли міг і на скільки міг, я брав теж ту 
або іншу участь, допомагаючи то порадами, то й власного роботою в філоло
гічних працях дд. Тимченка (в його «Рос.-укр. словарі» і «Укр. граматиці») 
та Б. Грінченка (в «Укр. словарі»), а почасти теж і інших добродіїв, котрі 
зверталися до мене за якими-небудь довідками та поміччю в роботах науко
вих цього роду.

Як можна бачити зі сказаного тут, небагато зроблено мною і в науці, і в 
публіцистиці, і в живій діяльності на добро свого народу з усього того, що 
справді гаряче бажалось мені, що малось у мене на меті і що ясно визна
чено було в моїх планах, і під кінець життя не можу доволі оджалкувати, 
що так воно сталося; але і та мізерія, яка зроблена, дісталась мені нелегко, 
бо життя поставило мене у всіх зглядах в такі фатальні, невідповідні, скрутні 
і несприяючі плодотворній, культурній і публіцистичній праці обставини, від 
яких і все зроблене треба- було відвойовувати з великими зусиллями.

От і все, що можу відповісти на запитання шановного Т-ва про мене та 
про мої літературно-наукові праці. Прошу пробачення, що коли що тут недо
казано, переказано або не так сказано, як би того, може, бажало Т-во. 
Заразом просив би Т-во ласкаве прислати мені статут його, з якого я міг 
би поінформуватися про його конституцію та свої обов’язки як дійсного 
члена. Кошти ж, які будуть понесені за це, я зараз зверну з щирою вдяч
ністю способом, яким буде мені вказано.

З високим поважанням Кость Михальчук.

Друкується за виданням: Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевчен
ка.—  Л ьвів, 1914.—  Т. СХХІ.—  С. 233— 240.



Кость Михальчук

ЧОГО ХОЧУТЬ 
ВІД НАС РОСІЯНИ ?

Великороси притьмом закликають 
кас до єдності з собою — національ
ної, літературної, мовної... Але за
разом ті, що найбільше домагаються 
тієї єдності — як ось, наприклад, сло
в’янофіли московські,— признають, 
що та єдність вже нібито є, та ще й 
в такій мірі, що бажати більшого 
нічого не зостається. Гаразд! Так 
задля чого ж і крик підіймати? Коли 
наш полуденний «Русин» чи «Украї
нець» все одно, що північний «Русь
кий» чи «Великорос», коли малорус- 
чина все одно, що великорусчина, 
коли мова Шевченка все одно, що 
мова Пушкіна,— то задля якої ж би 
речі не бажати однаково розвива
тись індивідуальності малоруса як і 
великоруса, мові Шевченка, як і 
мові Пушкіна? «А задля того,— ка
жуть,— що хоч малорусчина все 
одно, шо і великорусчина,— але все- 
таки дечим відрізняється від цієї 
останньої, як різновидність, мовляв, 
від свого виду, тому-то, розвиваю
чись культурно, з часом вона може 
й геть-то відрізнитися від неї...». 
Чудне діло? Коли малорусчина є 
інтегральна частина великорусчини 
і немає ніяких органічних задатків 
самостійного життя і розвою,— то 
чого ж боятися, що вона розов’ється 
в окрему національність? Адже ж не 
бояться великороси, що через яке- 
небудь місцеве писемство і культуру 
може розвитись, наприклад, осібна 
національність північно- або півден
но-великоруська, чи там яка-небудь 
Новгородська або Рязанська, як 
окремі від спільно-великоруської? 
А коли виходить так, що малоруська 
може, а ті не можуть,— то, мабуть, 
і прирівнювати їх до себе як вели
чини однорідні і одномірні не го
диться. Далі, коли малорусчина мас
таки деякі задатки свого власного 
індивідуального життя, котре дома
гається відповідного собі розвою, і,

незважаючи на всі перепони, не пере
стає рости, розвиватись і свідчити 
за себе перед цілим культурним сві
том,— чи так, чи інакше, і хіба тре
ба признати цей очевидний факт і 
понехаяти бесіду про повну єдність 
малоросчини з великоросчиною. За
тим від доброї вже волі залежить 
вибрати одне з двох або, відкинувши 
непотрібну сердечність та всякі хиб
ні софізми, відкрито признатись, що 
малоруська народність вважається 
задля чогось там попросту шкідли
вою, як і всяка інша не великорусь
ка, і вже без всякого огляду силою 
нищити та викорінювати всі її орга
нічні прикмети, щоб переробити 
справді на яку-небудь різновидність 
народності великоруської,— або, ко
ли кортить доконче «і звичай за
ховати і добра надбати», то зважи
тись пошукати, чи не знайдеться в 
обох народностях руських якої-не- 
будь іншої глибшої внутрішньої, а 
не формальної єдності, котра зви
чайно справді є, зв’язуючи, може, 
ті народності у таку гармонійну ці
лісність,— при умовах, власне, само
стійного розвою кожної,— про 
яку й мови не може бути з ста
новища вславленої єдності формаль
ної.

Вибравши перший напрям, треба 
без сорому признатись, що на меті 
мається: осягнути, власне те, чого 
досі не було, а коли говорилося, що 
є, то це була очевидна фікція. Далі 
треба признатись, що осягнути своєї 
цілі не можна інакше, тільки сило- 
міццю, через загубу всякими репре
сіями живої, хоч і слабшої культурно 
народності, і через штучну асиміля
цію її з дужчими. Яких же наслідків 
можна сподіватися від такої безце
ремонної операції? Безперечно, якби 
вдалася вона, можна сподіватись 
числового помноження тієї народ
ності, котра подужає. Але чим, яки
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ми етнологічними, моральними та 
інтелектуальними типами? Чи та
кими ж точнісінько, як і самі вели
короси, чи, може, тільки штучними 
копіями їх, без того природного жив
ця нормальної народності, котрий 
має свій глибокий корінь в місцево
му історичному і антропологічному 
грунті? Розуміється: першими. Щоб 
переконатися в цьому, досить при
рівняти звичайний тип «обрусілого 
хохла» до справжнього великороса і 
його завчену суху, шаблонну та ка
лічену мову до живої, гнучкої, віль
ної і характерної мови природного 
великороса, зрослого і вихованого 
серед рідного люду. А характер мови 
вірно відбиває в собі також образ 
інтелектуальної здібності і мораль
ної сили суб’єкта. Само собою розу
міється, тут говориться про загал 
людей середніх, а не про які-небудь 
виключні одиниці. До цього ще тре
ба додати і ось що: процес ради
кального винародовлення і повної 
асиміляції цілої маси племенної без 
остатку ніколи, звичайно, не вдаєть
ся. На це треба б було, щоб той 
процес за одним заходом обійняв со
бою однаково всі стани, всі верстви 
суспільності зверху до низу і від
бувся надто швидко. Але чи це мож
лива річ? Розуміється, що ні. Отже, 
і виходить так, як було у нас з про
цесом ополячення. Спершу відри
вались живцем від народу заможній- 
ші та інтелігентніші стани, опісля 
середні, а далі доходило діло і до 
самого люду — та тут і зупинялось, 
розбившись не стільки через його 
самосвідому опозицію, скільки через 
інертну міць грунтової самозаховую- 
чої сили. А однак же стільки-то всі
ляких мук мусив визнати наш народ, 
виносячи всю оту тяжку і довгу, 
хоч і безплідну операцію? А яке 
добро, який зиск від тої операції 
стався самим полякам? В результаті 
дістали тільки багато всякої калічі: 
етнологічної, моральної і інтелек
туальної, котра більше наробила 
шкоди, ніж користі, самій таки 
Польщі.

Ба, згодившись навіть на те, що 
великоросам далеко швидше і пов
ніше вдалося асимілювати собі весь 
народ наш,— питаємось: чи обій
шлось би все-таки без такої ж калі
чі, без такого ж болю, який завда

ла нам польська операція вииаро- 
довлювання,— чи обійшлось би особ
ливо тепер, коли почуття і самосві
домість своєї народної індивідуаль
ності виросли і загострилися у нас 
в такій мірі, в якій не було цього 
в старовину, за тих часів, коли й 
саму ідею «народності» ледве ясно 
розуміли? І що придбали би собі 
великороси ціною такої понурої і 
безсердечної роботи? Хіба те,— ка
жемо,— що прибуло б на світі ба
гато більше людей, схожих з ними 
мовою і народністю. А чи ж і так 
їх ще мало? А які особливіш наслід
ки, який-то незвичайний позитивний 
зиск з того, не кажемо вже для всеї 
людськості, але й хоч би для самих 
таки великоросів, що їх вельми ба
гато, бо майже половина всього за
галом слов’янського племені?

Признаємось, що од самих росіян 
ми не чули ще досі ясної і вдоволь
няючої відповіді на це питання,— 
окрім хіба тої, що позитивних ре
зультатів від їх числової величини 
треба ще виглядати в будущині, а 
тепер поки що треба вдовольнитись 
тільки деякими власними з того ви
годами та заслугами перед світом,— 
більше негативної натури. До таких 
заслуг зачисляється особливе зна
чення Росії для слов’янства. Не 
перечимо, що від існування Росії, як 
великої і могутньої держави слов’ян
ської, мають собі більшу або меншу 
користь деякі слов’яни і що справ
ді — як люблять хвалитися росія
ни — Росія тим уже їм корисна, що 
вона є... Добре! Але ось в чім грунт 
питання: чи міра і характер тієї ко
ристі відповідають вповні величині,, 
силі та правдивим жаданням вели
коруської нації, чи — краще каза
ти — заповітним жаданням велико
руських патріотів?

Правда, Росія освободила болгар* 
від неї також зазнали чимало ко
ристі і серби в боротьбі своїй за 
волю, не обійшлось навіть без дея
кого впливу Росії на підняття націо
нального духу в Чехії... Але відома 
й те, що всі ті народи, більше або 
менше добившись волі, нічого так не 
бажають, як зажити самостійно, 
своїм власним національним жит
тям, і скількимога уберегтись від 
найменшого стороннього посягання! 
на їх свободу, на їх національну
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індивідуальність, на їх рідну мову 
і культуру. Відомо також, що вони 
готові тяжким ворогом вважати собі 
всякого, хто почав би перечити, за
здрив оком поглядати на їх щиро 
національний розвій і на їх нама
гання; що нема такої ласки, за яку б 
ті народи вважали себе вдовзі вдяч
ності, як би хто в оплату за неї зва
жився вимагати від них, щоб вони 
зреклися своєї природної індивіду
альності, щоб перестали бути сами
ми собою.

А чи того властиво хотіли і хо
чуть російські патріоти? Чи таких 
результатів виглядали і сподівались 
вони від впливів Росії на діла Сло
в’янщини? Чи такі іменно ідеали 
входили і входять в заміри і плани 
російського «слов’янофільства»? Ко
ли такі — то поздоров, Боже! Тоді б 
росіянам залишалось тільки раду
ватись, що взята ними на себе місія 
в слов’янщині починає сповнятися, 
що ось хоч і не в самій Росії,— то 
•бодай поза її границями, з її ласки, 
нрокидаються і оживають пригноб
лені слов’янські народності, котрі 
почуваються до самостійного жит
тя,— та, радуючись цьому, хіба б ще 
тільки поспитати себе, чи не вихо
дить, однак, трохи ніяково, що 
ласкою їх не користались досі одні 
тільки їх власні домашні слов’яни, 
а загальнослов’янське діло щось аж 
надто ще кульгає та путається, не
зважаючи на ті колосальні засоби, 
якими, за словами російських пат
ріотів, володіє Росія, щоб, коли схо
че, гаразд довести його до кінця? 
А що вживати своїх засобів на сло
в’янське діло вигідно самій Росії в 
інтересах таки її власної міжнарод
ної політики,— з цим, пак, не таять
ся і самі російські патріоти.

Ну, а що ж тоді вийде, коли 
вищезгаданий стан речей в Слов’ян
щині не тільки розминається із спо
діванками, ідеалами і намірами ро
сійських патріотів, але й суперечить 
їм в самій основі? Адже ж коли 
загальні об’яви самостійного життя 
■серед воскресаючих слов’янських на
родів ніяк не можуть вдоволити ро
сійське «слав’янофільство» через те, 
що суперечить його основній доктри
ні, за якою «всі слов’янські ріки по
винні злитись в російському морі 
■або воно мусить висохнути»,— то в

що ж тоді обертається для Росії вся 
її робота, вся та користь, яку мають 
собі слов’яни від її існування, ба на
віть активної запомоги (якою так 
часто люблять хвалитись російські 
«слов’янофіли»), як не в очевидну 
шкоду самій Росії і її національній 
політиці? Виходить так, що Росія б 
то корисна слов’янам якось фаталь
но, наперекір власній волі, власним 
бажанням і інтересам...

І справді, до такого дивного ви
сновку договорюються часом і самі 
росіяни. Але яка ж нація, яка су
спільність, яка партія згодиться ми
ритись з такими нужденними виснов
ками про саму себе, про свою роль 
і діяльність, не перестаючи йти все 
своєю старою дорогою і тягнути без 
кінця все одну пісеньку? Очевидно, 
що російські патріоти не надають 
суттєвим фактам щоденного життя, 
як і логічним з них висновкам, якої- 
небудь серйозної ваги, докладаю
чись більше на свою тверду віру в 
непохибну історичну місію Росії, ніж 
на які б там не було потреби і ви
магання живої дійсності. їм байду
же, що воскресаючі слов’янські на
роди з кожним днем міцнішають в 
своїх національних змаганнях, за
войовують собі більше реальних 
прав і дужчають в розвою своєї 
культурної і політичної самостійно
сті; дарма і те, що в самій Росії, 
при всіх її безмежних засобах І за
ходах довести до кінця своє «обру- 
сєніє» — воно щось мало вдається, 
безперестанно натикаючись скрізь, 
на зжатому вже для себе полі, на 
свіжі памолодки культурного життя 
неумираючих народностей...

Всі ті факти в очах російських 
«панславістів» не мають, либонь, най
меншого значення, бо вони все-таки 
не перестають вірити в одне, що для 
слов’янщини, крім «обрусєнія», нема 
спасіння ні племінного, ні культур
ного, ні політичного, а для Росії в 
цьому акті весь розум, все добро її 
історичного існування: що отже, що 
там не діялося б в слов’янщині,— 
все те діється собі тільки до слуш
ного часу, а все-таки, сяк чи так, му
сить довести до одного кінця, до 
«злиття всіх слов’янських рік в ро
сійському морі»... Деякі з них, на
віть її вороги, котрі своєю безпутною 
політикою, замість нашкодити Ро
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сії, готовлять тільки їй широкий 
шлях до тріумфу, змушуючи мороче
ні та дражнені ними народи зверта
ти свої очі, симпатії та надії на одну 
Росію. Блажений віруючий, розу
міється. А врешті, може, в цій вірі 
і є якась капля рації та правди,— 
ми не сперечаємось,— але ось в чому 
справа.

Припустимо, що все б справді 
сталось по думці і вірі російських 
панславістів, що вся слов’янщина 
склала б одну народність, одну дер
жаву, заговорила б од Адріатики до 
Тихого океану, від Балтики до Кас
пію однією російською мовою. Що 
би вийшло з такої колосальної ніве
ляції і об’єднання племен? Чи повна 
асиміляція їх з великоруським пле
м’ям забезпечувала б вже навіки 
культурну, політичну, ба й націо
нальну цілість і єдність такого ве
личного організму? Можна сумні
ватися. Ми ж пак бачили іноді, що 
як національний організм надміру 
розростеться, то з ним частенько бу
ває й те, що діється звичайно з яки- 
ми-небудь примітивними організма
ми в природі,— що такий однорідний 
організм розпадається, хоч і на по
дібні, але окремі організми... В куль
турному і політичному житті націй 
звичайно багато причиняються до 
того відмінні топографічні, економіч
ні і такі інші фактори. Ось, наприк
лад, коли виступили на сцену такі 
фактори в житті англійської раси, то 
єдність національна зовсім не за
вадила теперішнім Сполученим Дер
жавам Америки одчахнутись від 
своєї метрополії і зложити осібну 
державу з власною культурою,— а з 
другого боку ті ж самі фактори, 
являючись ідентичними на невели
кому просторі, держать часом в щи
рій згоді навіть вельми не подібні 
народності, як ось в Швейцарії. Рим
ська держава не тільки по праву 
грубої сили, але й по праву вищої 
культури обгорнула була майже весь 
сучасний їй світ і встигла зромани- 
зувати скрізь вищі стани завойова
них народностей,— та що з того 
вийшло? На її руїнах повстали інші 
держави, інші народності і культури, 
а з її сили, мови та культури лиши
лись тільки мертві залишки та істо
ричні згадки.

Прихильники національного ні

велювання і асиміляції племінних 
різновидностей люблять часом поси
латися на такий аргумент, що ніби 
то самі ті різновидності мають при
родний потяг до подібної інтеграції. 
Але ми не знаємо досі ні одного 
прикладу в історії, щоб чисто нор
мальним порядком яке-небудь само
стійне плем’я в повній загальності 
своїх видових відмін, вибравши по 
добрій волі мову та народність кот
роїсь однієї різновидності своєї, еп 
таззе перейняло і засвоїло собі їх, 
відмовившись у своїх частинах від 
власних, приватних, індивідуальних 
прикмет. Такого роду національна 
і мовна інтеграція коли й лучається 
часом, то не інакше, як тільки в сфе
рі поодиноких частин серед якихось 
осібних віток племені — і серед 
більш-менш обмеженої групи не пере
ходить далі поза найближчі до себе 
різновидності, поодинці слабкі ще 
самостійними задатками оригіналь
ного життя, щільно зв’язані між со
бою спільними характерними прик
метами і з бажанням тягнути до 
одного якогось спільного центру — 
але ніколи не обіймає собою цілого 
загалом самостійного племені.

Отже, процес подібної інтеграції 
виявився можливим, наприклад, в 
групах французькій, італійській, 
іспанській, португальській,— але не 
в цілому племені романському: мож
ливим виявився також в групах: ні
мецькій, англійській, голландській, 
шведській, норвежській, датській,— 
але не в цілому племені германсько
му: можливим виявився в групах: 
польсько-мазурській, чехо-моравській, 
сербсько-лужицькій, сербсько-ілір- 
ській, північно-російській, південно
російській та інших,— але не мож
ливим в цілому слов’янському пле
мені. Навіть між перерахованими 
групами є такі, літературні мови 
яких дуже наближені до себе, як 
ось, наприклад, англійська до гол
ландської, датська до норвежської, 
іспанська до португальської. Кожна 
пара цих мов по формі і по духу не 
менше, коли не більше має подіб
ності між собою, ніж, наприклад, 
літературна мова північно-російська 
з південно-російською.

Що ж до повстання та широкого 
або вужчого розповсюдження в пле
менах одних якихось інтегрованих
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культурних мов,— то історія дає при
клади подібних фактів тільки на 
перших стадіях історичного життя 
племен,— тоді як ще зародки при
родних діалектів мало розвилися, 
диференціювались і відрізнилися від 
себе, а далі з розвоєм тих діалектів 
розпадається на осібні мови, а сама 
в своєму первісному типі навіки 
завмирає. Таким способом завмерла 
мова латинська, а на її руїнах по
стали літературні мови: французь
ка, італійська, португальська та 
інші; так теж завмерла і мова ста
рослов’янська, а на її руїнах скла
лися літературні мови: болгарська, 
сербська, великоруська, малоруська. 
Процес розкладу старих інтегрова
них мов і розвою натомість нових 
диференційованих не обмежується 
навіть великими, родовими групами, 
а йде далі в глибину і захоплює ча
сом поодинокі, видові національні 
групи. Так, в Італії поруч з спіль
ною національною мовою ростуть і 
розвиваються вживані скрізь в куль
турних колах товариства мови осіб
них провінцій: те ж саме вдається 
спостерігати частково і в Німеччині. 
І процес цей енергійніше почав роз
виватись саме з того часу, як ці на
ціональності добились політичного 
об’єднання.

Факт цей сам по собі вельми ці
кавий і повчальний, особливо для 
тих доктринерів всякого уніформіз- 
му, котрі наперекір основній засаді 
живого руху в природі, за якою ма
терія і сила, заховуючи внутрішню 
єдність, розвивають нескінченну внут
рішню різноманітність,— гадають со
бі, що тоді і рай буде на світі, як 
удасться весь рід людський натяг
нути на одне яке копито, зливши всі 
мови в одну мову, всі характери 
людські в один характер, всі націо
нальності в одну національність. 
Пуста мрія! Життя йде своїм при
родним ходом і ніщо його не спи
нить,— не тільки марні вигадки ка
бінетних теоретиків-політиканів, але 
й сама брутальна сила, ламаюча 
життя людське по своїй подобі, для 
своїх спеціальних цілей та інтере
сів,— бо одноманітність — то символ 
мертвечини, а виразом життя і роз
вою— завжди була й буде нескін
ченна різноманітність. На цей закон 
не поможуть ніякі гноблення, бо що

має жити і розвиватись,— то буде 
жити та розвиватись по-своєму, по 
своїй природній вдачі, наперекір 
всяким заборонам і перешкодам...

Реалії, правда, псують і гублять 
багато живих і свіжих сил та натур 
людських, але вони й загартовують 
їх та змушують до тіснішого сполу
чення, напруження, життєвої реак
ції — і через те саме хоч і до повіль
ного, але безнастанного поступового 
розвою... Ми, русини-українці, більше, 
може, як інші народи, зазнали на 
собі всю правду сказаного. Доля 
судила нам матися, як тому горохо
ві при битій дорозі... Хто не знущав
ся над нами і не намагався переро
бити нас на свою подобу? Але ми 
все-таки відстоялись, бо у народі на
шому був свій власний цілющий жи
вець, свій самостійний геній, своя 
індивідуальна душа, котра не дава
ла, не дає і не дасть йому знівечи
тись і перестати бути самим собою!

Що виграла Польща з того, що 
силкувалась нас спольщити? На її 
власній долі типово відобразились 
ті гіркі результати, які дістаються 
від анормальної політики примусо
вого винародовлювання і перероб
лювання живих народів на свою 
стать, коли ті народи мають вже 
задатки і потреби власного культур
ного життя, коли бажають жити і 
розвиватися по-своєму... У державі, 
як і в сім’ї, ніщо так не пригнічує, 
не псує та не калічить людей ніщо 
не заводить такого неладу та демо
ралізації, як деспотична жадоба 
старших: ламати природні характе
ри, вдачі і натури людські і пере
роблювати їх на свій лад, по улюб
леному шаблону. Те, що згубило 
Польщу,— менструальний світогляд 
її шляхти, котра признавала справж
ніх людей, громадян та й саму націю 
в своїй тільки касті, а в живій на
родній масі бачила одно «бьідло»,— 
не було випою лише одного, самого 
про себе, олігархічного устрою ста
рої Речі Посполитої. Цей устрій 
виявився тільки найкраще присто
сованим грунтом для буйного роз- 
росту і виховання в повній силі та
ких диких поглядів. Але насіння їх 
зародилося на іншому полі, сплоди
лось і вивелось іншими факторами 
життя. Національна олігархія, на
приклад англійська, не тільки не
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перейнялась такими поглядами і не 
обернула свого люду в «бмдло» не 
тільки не довела англійської ари
стократії до остатної розпусти і без
глуздя та не погубила своєї нації 
і держави,— але навпаки, багато 
зробила, щоб підняти права всіх 
одиниць і станів свого суспільства 
на таку височинь, на якій доти не 
стояли ще інші народи. Ознаки 
теперішньої деморалізації та занепа
ду давнього престижу англійської 
аристократії переважно витікають з 
такого майже самого джерела, як і 
колишні польські. Це не хибні на
слідки панування Англії в бідолаш
ній Ірландії...

Отже, не сама одна олінархія, чи 
краще сказати, не сама гегемонія 
якого-небудь стану суспільного над 
іншими станами, а всяка гегемонія — 
чи інтелігенції над масами, чи дуж
чого племені над слабшими племе
нами— ще сама по собі, в своїм 
часі, може й не бути злом, коли 
гегемони зуміють «в добрі панува
ти», шануючи всяку людську істоту 
і помагаючи їй жити і розвиватись 
по її власній натурі і подобі, та на 
цьому саме і операючн свій престиж 
і своє право проводу: стається ж 
олігархія неспроможним злом тоді 
вже тільки, як закрадуються в неї 
корупційні первістки, розвиваючи 
фанатичну нетерпимість, вузький 
егоїзм та паразитні інстинкти...

Пильно роздивившись в історич
них пригодах польської народності, 
треба признати, що фатальним не
щастям для природної польської на
ції, загубленої за щепленням мо
ральної гангрени, радяччим її ста
нам, сталося те, що заведено в по
ляків вважати засновком найвищої 
сили і слави їх стародавньої Речі 
Посполитої, саме недоладне і анор
мальне сполучення з нею Русі і охо
ча схильність нашого мішаного ли
товсько-руського боярства — легко 
піддаватись полонізаційним прина
дам та чимдужче перебігати у поль
сько-шляхетський табір... Звідси-то 
руські ренегати внесли з собою в 
корпорацію польської шляхти най- 
гострішу їдь деморалізації і отруїли 
нею навіки всю верхню суспільність 
польську.

Який би там не був первісний 
щиро-польський шляхтич у себе

дома, він не міг відрізнитись від 
свого польського хлопа настільки, 
щоб аж зненавидіти його всією ду
шею, огудити, мов бридку тварь, і 
вважати за «бьідло»,— бо у обох їх 
все-таки була одна спільна батьків
щина, спільна мова, одна віра, одна 
кров, одні звичаї, один дух і одна 
народність. Вперше в натуру і погля
ди польського шляхтича фанатичну 
відразу і погорду його до хлопа внес
ли з собою і виплекали ополячені 
і ошляхетчені руські ренегати, а за 
ними слідком також і польські ко
лоністи руського краю. І це зовсім 
природно. «Мізерні то люди»,— 
каже один історик англійський, зга
дуючи про одного ренегата своєї 
нації,— «котрі мусять ненавидіти те. 
що так натурально кожному тоебл 
любити». А як же ренегатам люби
ти і шанувати те, від чого вони самі 
відступились?.. Руське боярство, зра
дивши задля ласощів польсько-шля
хетського режиму свій рідний народ, 
одцуразшись від його мови, віри, 
традицій, народності.— мусило по 
гордити і зненавидіти в дулі той 
народ. Ті самі мотиви і поштовхи, 
що заставили його одчахнутись від 
свого люду, були для нього приво
дом уважати той люд за нижчу від 
себе расу, за «подлмй» стан, за гид
ке «бмдло»,— а спомин про колиш
ню єдність його з тим «бндлом» ви- 
зивав пекучий сором, котрий дода
вав жару гордій огиді і відразі до 
того «ондла» та до всіх його ха
рактерно-національних придатків, 
розпалюючи заразом і люту нена
висть до нього. А вже й нема на 
світі важчого ворогування, як до 
своєї рідні, коли його глибоко щось 
сколотить в серці... Почуття ці аж 
надто добре знані всім запанілим та 
помазаним зверху чужою цивіліза
цією вискочкам, котрі, щоб показа
тись не тим, чим опісля стались, не 
раз настільки ж готові відвертатись 
і відіпхнути від себе навіть рідного 
батька і рідну матір, настільки під
ластились, по-фагасівськи перейня
ти та рабські поклонитись кожній 
дурниці своїх новітніх взірців і про
тотипів... Важко знайти щось тупіше 
і гидкіше від кодла таких переверт
нів та вискочок, ласих тільки до 
всього чужого, готового та пансько
го... Не дупно ж народ наш склав
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про них свою промовку: «Не дай, 
Господи, з Івана — пана».

Отаким-то добром оддячила на
ша Русь польській шляхті за її за
хланність і лукавство з нею, та за 
сподіяне сирітство, неволю і недолю 
її безталанного люду.

Зрада нашої інтелігенції своїй 
народності — полишила єдиним пред
ставником її простий, темний і убо
гий народ. Не диво ж, що після 
цього на Русі швидко стали синоні
мами — з одного боку слова: чоло
вік темний і мужик. Протиставивши 
себе і свої інтереси народові і його 
інтересам, наш ополячений шляхтич 
не міг знести ніякого антагонізму 
народного: з коренем відірваний від 
живого грунту народного, він мусить 
стати нехибно завзятим паразитом 
народним найпоганішого типу. Він 
мусить тісно обмежитись одними 
егоїстичними інтересами своїми і 
своєї касти — і всі ідеали життя 
покласти в безсовісному висосуван- 
ню соків народних. Нечиста совість 
змушувала його бачити в народі 
тяжкого ворога собі, а народ, розу
міється, не міг одплачувати йому за 
те ширим послухом, прихильністю 
та любов’ю. Отак жива нитка, кот
ра через вроджену любов до рідного 
люду органічно зв’язує серце чоло
віка з іншими людськими масами і з 
усією людскістю, порвалась навіки 
у нашого перевертня-шляхтича. Край, 
народ, держава для нього означали 
тільки його маєток, його касту та 
його власну особу... Становлячи най
більший і найзаможніший контин
гент в загальному складі польської 
шляхти, наш домородний шляхтич і 
його аііег едо польський колоніст за
красили собою весь стан польсько- 
шляхетський, научили і щирополь- 
ську шляхту так фанатично горду
вати, давити і ненавидіти також і 
свого польського хлопа. Та також 
бідніша стала чим-небудь відгороди
ти себе від нього, хоч би модою на 
чужоземну мову, одежу, звичаї...

Серед такого вивихнутого та по
псованого товариства, зрозуміло, кра
ще як де-небудь вгти-ди знайти собі 
притулок та звити розкішне кубель
це єзуїтизм і його моральні ідеї. Для 
органічного нормального розвою 
власної національної культури, кот
ра черпає свіжі оживлюючі соки в

житті і духові народної маси, для 
широго і глибокого патріотизму та 
повної готовності підняти край і на
род соціальними і економічними ре
формами і освітою мас, котрі дають
ся тільки від щирої любові до люду 
і сполучення з ним одним життям, 
одним духом, одними інтересами,— 
в Польщі висохли всі природні дже
рела, пропали всі живі імпульси, і 
вона мусила вкінці стати легкою 
іграшкою всіляких несподіваних при
год і фатальною жертвою свого влас
ного безладдя. А, однак, чи ж та 
тяжка кара, яка звалилася на Поль
щу, хоч трохи отверезила і научи
ла чого-небудь кращого потомків 
старої її шляхти? Чи увесь трагізм 
теперішнього положення ПОЛЬСЬКОЇ 
нації, разом з доказаними вадами 
його, заставив добре схаменутись 
хоч би наших власних маніяків тра
диційного ренегатства, бодай тих, що 
одною ногою стоять нібито ще на 
народнім грунті південно-російськім, 
а другою не мають куди ступати?.. 
На це дають ясну відповідь хоч би 
теперішні діла в автономній і кон
ституційній Галичині, котра неначе 
рго тотепіо тогі для нас і поляків 
переховала і досі в мініатюрі вірний 
образ старої Речі Посполитої... Оче
видно, їдь, що переходила в спад
щині від покоління в покоління, мі
няючи на всі лади болячки на тілі 
народному, не так-то швидко вилі
чується і не так-то швидко вичу
нюють заражені нею народи, хоч би 
в них багато ще зосталося запасів 
здорових сил. Але коли ті сили ви
держали вікову пробу і починають 
вже поволі перемагати над заразою, 
то можна напевно сподіватися, що 
вони таки подужають її... Наша ста
родавня хвороба ренегатства — з ли
хої руки боярства, а слідом за ним 
вищого козацтва, міщанства і інших 
верхніх станів,— так укоренилась на 
Русі, а сплоджена нею дика ідея, 
по котрій задля просвіти русинові 
доконче б то наче треба зректись 
своєї рідної «мужичої» мови, а 
переймати яку-небудь чужу — хоч 
сяку-таку, та «панську», от хоч би 
мадярську чи молдавську,— так за
гніздилася віками в обаламучених 
головах, що тільки в останні часи 
свіжа і молода інтелігенція наша 
збагнула і почала добре розуміти
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ціле безглуздя цього тяжкого блуду 
і одуру, та зважилась нарешті смі
ливо і гордо підняти величну хору
гов чисто народної мови та культу
ри! Може, цей факт отямає до па
м’яті згодом і самих наших поляків 
та наведе їх на кращий розум в їх 
крайовій політиці.

А поки що всякому незапаморо
ченому розумові аж надто вже тепер 
ясно, що прихильність до своєї живої 
народності — велике діло! Скільки б 
не одгороджувалн пана чи інтелі
гентного чоловіка від його рідного 
люду які-небудь політичні, соціальні 
чи культурні перегородки, але поки 
в нього з народом одна мова, одна 
народність, одна традиція,— доти 
і дух один, одно серце, одно життя 
і одно спрямування,— доти можна 
ручатись, що раніше чи пізніше вони, 
хоч і одрізнились чим од люду, це 
щирою душею повернулись-таки до 
нього, а люд прийме їх як своїх рід
них та тішитись буде й пишатися 
ними. Це з радістю вбачаємо ми, 
наприклад, на теперішніх стосунках 
між русинами в Галичині. Це саме 
спостерігаємо також і в росіян, в їх 
рідній батьківщині. Скільки б мос
ковські слов’янофіли не відмовля
лись од свого люду, але факти свід
чать, що коли в чому і відрізнялися 
вони від себе, то все ж таки не в 
тих живих, органічних лучниках, 
котрі раз порвані — не полагоджу- 
ються добре вже ніколи... Доказом 
цьому служить безперестанний роз
вій писемної мови великоруської в 
напрямі більш та більш щиро — на
роднім і ідея «народ ничества», що 
оживляє і заполоняє собі всі літе
ратурні табори, всі красні штуки, 
всю національну культуру російську.

Отже, скажемо по правді, що ко
ли загрожує великоруській інтелі
генції яка-небудь моральна небез
печність, то зовсім не з того боку, 
з якого вбачають її московські сло
в’янофіли,— не від західної цивіліза
ції, а з того, з якого вони, либонь, 
і не здогадуються, так само як не 
здогадуються і не здогадуються га
разд і досі про це поляки,— від 
сильної домішки до неї прозелітів, 
зраджуючих своїм власним націо
нальностям... Це не парадокс, а жи
ва і щира правда. Хто має очі, тому 
не трудно вже й тепер бачити явні

ознаки, віщуючі великоруській су
спільності сказане лихо. (Про них 
сподіваємось поговорити ще іншим 
разом.) Безперечно одно, що в тяж
ко понурім образі морального стану 
теперішньої російської суспільності, 
з таким талантом і правдою змальо
ваним Щедріним, якби придивитись 
до нього добре, не мала частина 
згнила, виявилась би витвореною 
спеціальними продуктами всякого 
ренегатства, широко практикуючого 
в Росії...

Тепер минули вже ті часи, коли 
винародовлюваиня цілих племен 
могло відбуватися собі віками без
карно, не визиваючи серед них ані 
особливішої реакції, а ні глибоко
го зіпсування морального. Разом з 
поступом цивілізації виросла також 
і самосвідомість національна всіх 
народів, загостривши кріпко почуття 
і спізнання моральних, соціальних 
і культурних хиб, зв’язаних з від
ступництвом від рідної народності. 
Людскість настільки вже порозумні
шала, що наївне ренегатство, не за
даюче собі ясної справи в аномаль- 
ності і неморальності свого вчинку, 
сталось зовсім не можливе. Теперіш
ні національні перевертні знають 
добре собі ціну і аж надто розу
міють ту позицію, яку вони займають 
проти живих інтересів своєї нації і 
нормального її розвою, і через те не 
можуть вже ошукувати себе якими- 
небудь диагі-законними і виправда
ними мотивами. Таке ошуканство 
вони вважають досадним і корисним 
тільки перед людьми, для чужого, 
але не для власного ока. З цього 
можна брати міру і про вартості 
моральні теперішніх ренегатів. За 
прикладами нам би не далеко ходи
ти, але ми воліємо на цей раз не 
торкати їх, лишаючи добрій волі 
кожного — самому їх собі пошука
ти: адже й невеликого заходу на це 
треба. Ми ж зі своєї сторони звер
немо тільки увагу на те, в який то 
лабіринт суперечностей заходять ро
сійські «народники» і патріоти, про
тегуючі наших місцевих «обрусите- 
лів» і приймаючи їх облесливі слова 
за щиру правду. Піддаючись їх лу
кавим аргументам, російські «народ
ники» незапримітно для самих себе 
усвоюють собі, разом з їх вивихну
тими поглядами на наш народ, і їх
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загальне відношення до простого 
люду, ба таки нівроку, і їх незавид
ну мораль...

Як ми вже натякнули спочатку, 
ніхто, бачимося, з росіян не дома
гається стільки од нас єдності на
ціональної з собою, як, власне, «сло
в’янофіли» московські, найбільше із 
всіх воюючи за націоналізм і народ
ність... До кого ж властиво обер
таються вони з своїми вимаганнями? 
До простого народу? Ба ні! Бо скіль
ки б вони не говорили про загальне 
своє поважання до нього, але з жи
вою особистістю нашого зневіряного 
народу вони й не думають числитись, 
мов той народ в їх очах такий справ
ді яка-небудь «святая скотина», кот
ра повинна собі за ласку вважати 
вже те, що її звеличають іменем 
«росіяни», немов правдивих велико
росів, та порадять ще якомога пере
кручувати рідну мову на такий лад, 
щоб вона якнайбільше подобала на 
російську. Отже, з вимаганням тим 
вони обертаються тільки до нашої 
народної інтелігенції, до так званих 
«українофілів». «Українофільство» 
це є народолюбство наше, вони 
якраз так само називають зі своєї 
сторони не чим іншим, тільки «поло
нофільством», як поляки зі своєї — 
«москалефільством», найздоровіші 
первістки рідної культури і цивілі
зації — та з гордістю величаючого 
навіть і свою державу «мужичою».

Отже, припустимо, що ми б як- 
небудь спокусились намовою «сло
в'янофілів» і щиро забажали послу
хати їх ради та зробити з собою те, 
чого їм хочеться. Ми б опинилися 
тоді в безвихідному становищі. Вони- 
бо вчать, що здорове зерно суспіль
ності живе в одному народі, що інте
лігенція, відрізнившись від народу, 
тим самим псується, нівечиться мо
рально та інтелектуально, спілкуєть
ся та забріхується навіки,— що саме 
таке б то неначе лихо сталось з ро
сійською інтелігенцією і що єдине 
спасіння тепер в тому, щоб поверну
тись до народу та злитись з ним 
мовою, звичаями, поглядами, духом, 
ба навіть одежею. Добре, згода на 
це! І ми гордимось тим більше, що 
коли чим великоруська інтелігенція 
й відрізнилась від свого люду та 
попсувалась,— то все ж таки дале
ко не в такій мірі, як наша у себе...

Отже, ми щиро охочі та готові на
правити той сумний блуд нашої до
теперішньої інтелігенції та, згідно 
з радою «слов’янофілів», звертаємось 
до свого рідного люду, бажаючи зли
тись з ним усім, чим тільки вони 
радять, щоб заходитись пильно пра
цювати коло розвою нашої занед
баної рідної мови та культури... 
І що ж? Московські «слов’янофіли» 
замість похвали нам сварять та 
ганблять нас за те, обзиваючи «по
лонофілами» і — без сорому казка — 
«зрадниками свого люду»! Мало то
го. Щоб не бути отакими несподі
ваними зрадниками, вони домагають
ся, щоб ми не відрізнялись нічим від 
них — як вони її прозивають: «поп
сованої, повної фальші та зрадив
шої своєму люду» інтелігенції... Ну, 
й розберіть тут, хто мудрий, таку ло
гіку...

З того, що вище вже було ска
зано нами, можна бачити, що ми зі 
своєї сторони зовсім не маємо на
хильності поділяти аж надто вже 
песимістичних поглядів московських, 
«слов’янофілів» на російську інте
лігенцію й не можемо заперечити їй 
ні щирого патріотизму, ні своєнрав- 
ного духу, ні свіжого, здорового по
чуття правди, ні могутнього запасу 
моральних і інтелектуальних сил, ні 
також великої будуччини, котра її 
чекає, коли вона піде власного собі 
дорогою і не зверне на ті манівці, 
на які її збивають прихильники та 
проповідники візантійсько-татарсько
го світогляду, підправленого з одного 
боку вовчими любощами до слов’ян
ства, а з іншого — ідеалами чи то 
китайського, чи то бюрократично- 
німецького суспільного устрою. 
Правда, що тепер краща частина 
російської інтелігенції зовсім за
мовкла, бо позиції її опанувала та 
засмітила Юдушкинсько-Разуваєв- 
сько-Подхалимовська ватага, предте
ча, може, характерного куркульсько- 
буржуазного режиму, викльовуючо- 
гося з російської аморфної, держав
ним нівеліром утримуваної досі де
мократії,— але ж не втрачаймо віри, 
що з часом все-таки відродиться зно
ву і відвоює приналєжні собі права 
і місце великоруський народний ге
ній, носій величних ідей та заповітів 
Бєлінського, Добролюбова, Тургенє- 
ва, Льва Толстого, Щедріна та інших
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світочів російського літературного 
слова...

Тільки ж віддаючи данину честі 
і справедливості великоруській інте
лігенції, ми не бачимо ніякої доброї 
рації, задля якої б нам треба було 
но-рабськи піддаватись все-таки чу
жій, хоч і близькій нам національ
ності і культурі, занехаявши свої 
природжені, хоч і бідніші,— в кот
рих ми росли й виховувались, з кот
рими ми нерозривно зв’язані найсвя- 
тішими почуттями серця, найдорож
чими споминками життя, найпоетич- 
нішими гадками, найживкішими нер
вами своїх уподобань, бажань та по
глядів. Ми стоїмо за свою народну 
правду, котра каже: «Лучше своє 
латане, ніж чуже хапане». Отже, 
то не задля одних тільки вирозу- 
мованих головою моральних та со
ціальних мотивів ми не можемо при
звести до такого легкодухого відбі- 
гання від свого роду та перероблю
вання себе на чужий лад. Нас зне
волює залишатись самими собою 
перш за все щира органічна любов 
до свого рідного краю, люду, його 
історії, мови, пісні, складу його розу
му та характеру, нам не дає ламати 
себе на чужий лад тверда свідомість 
свого власного національного Я, жи
ве, немов фізичне почуття своєї пси
хологічної самостійності та відокрем
леності від інших національних інди
відуальностей. Тільки в сфері своєї 
власної національності та культури 
ми почуваємо себе вільно і простор- 
но, як пташка в повітрі: чуємо, що 
живемо всіма нервами життя — зу
гарні щиро і сміятись і плакати, лю
бити і ненавидіти: почуваємо себе 
живими, правдивими людьми, здіб
ними на самостійну творчу роботу 
в громаді з іншими народами, на 
користь культури та цивілізації 
загальнолюдської, всеслов’янської, 
спільно-руської та своєї власної. 
А до цього ще нас вражає сумний 
вигляд тих земляків наших, що по 
добрій волі чи по неволі, по нетям- 
ності своїй чи по мудрствуванню лу
кавому, через безпорадність і без
характерність свою, через лакейство 
нещасне — поперевертались хто до 
ляхів, хто до росіян, а хто й до ін
ших «культурних» чужинців, мадя
рів, волохів... Навряд чи знайдеться 
тепер між ними хоч одна людина,

котра б мала безперечне право по
хвалитись одночасно високим цен
зором моральним і інтелектуаль
ним...

Були, щоправда, часи блаженної 
наївності і несвідомості нашої ви- 
народовленої інтелігенції, часи Бог
данів Заліських та Миколаїв Гого
лів, часи також понурого мовчання, 
придавленого рабством нашого лю
ду, коли справді можна було дума
ти, що разом можна бути щирим 
українцем і поляком або росіяни
ном — і відрадно, широко та віль
но буяти творчою фантазією понад 
історичними могилами нашими, спі
ваючи патріотичні пісні українські — 
польською мовою... Але ті часи ми
нулись безповоротно. Період диле
тантського українофільства поль
ських та російських панів наших 
віджив свій вік. Розлягся дзвінкий 
голос рідної, щироукраїнської пісні 
великого кобзаря Т. Шевченка, вір
ного сина нашого безталанного лю
ду: затим народ наш вийшов на 
волю: нові покоління інтелігенції 
навчились серйозніше і поважніше 
дивитись на світ та на потреби люд
ського життя, навчились глибше ду
мати, краще розуміти і оцінювати 
свій моральний борг перед краєм 
і людом, свої позиції і вчинки,— 
стародавні легенькі компроміси з со
вістю і розумом нашої винародов- 
леної інтелігенції перестали витри
мувати критику, стали анахронізмом. 
Для більш-менш розвинутих і харак
терних людей лишились тепер до ви
бору тільки дві ясні і певні дороги: 
йти вкупі з народом або проти на
роду. Ми вибрали першу дорогу і на 
ній сподіваємось зустрітись та по
братись з кращою частиною росій
ської інтелігенції,— щиріше і міц
ніше, ніж ті перевертні наші, що, 
видаючи з себе росіян — кращих, ніж 
самі росіяни,— самозванно з’явились 
на службу одних російських шові
ністів, в незаконно присвоєній собі 
ролі правдивих заступників нашого 
люду...

Звичайно в національному на
прямку нашої народної інтелігенції 
росіяни вбачають якийсь несподіва
ний і небезпечний «сепаратизм» від 
скомпонованої книжниками «обще- 
русской» народності,—не обмеженій 
до того культурними задачами,—
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і думають, що його вигадала і ви- 
найшла сама собі таки інтелігенція 
наша. Признатися, ми не можемо не 
достерегтись ніякого «сепаратизму» 
там, де він віками вже пробуває, як 
органічний факт життя,— а з дру
гого, вбачають його в далеко збіль
шеній мірі там, де він являється на
туральним і консеквентним відбит
ком того живого факту, тільки що 
в новій культурній формі, як відомо, 
завжди менш характерній для не
минучого впливу на неї загальних 
форм спільнолюдської культури. Ви
ходить так, що начебто байдуже про 
те, яке перед нами зерно, чи воно 
собі жито, чи пшениця, бо все одно 
воно озиме, ба й мука з обох біла,— 
але досадно те: на якому то праві 
з житнього зерна не родить пшени 
ця, а з житньої муки хліб не того 
смаку, що з пшеничної?.. Хіба ж не 
мудра претензія?

Таку не маємо справу і з погля
дами росіян, з одного боку, на живі 
вдачі нашої народності в людській 
масі і її історії, а з другого,— на 
ті ж самі вдачі в нашім народнім 
письменстві та культурі. Там вони 
або не добачаються, або ігнорують
ся, а тут їх раптом відкривають і 
сердяться, дивуються, звідки вони 
беруться? Авжеж не з неба валять
ся, панове? Тільки й сердитись на 
них не маєте доброї рації, так само, 
як і на те, що з жита не родить 
пшениця, або в сім’ї народжуються 
всілякі діти... Лад, згода та єдність 
в сім’ї найбільше держаться тоді, 
як за розумним та чесним проводом 
кожна людина має волю і спосіб 
рости та розвиватись по-своєму, на
учаючись тому, до чого найбільше 
має охоту і здібність, та виховуючи 
властивим способом природжені вда
чі своєї натури. Культурного «сепа
ратизму» нашої інтелігенції росіяни 
не мають найменшого поводу бояти
ся, так само як не бояться і природ
ного етнографічного сепаратизму. 
В чому народ — в тому й ми відріз
няємось від росіян. Але в чому на
род з ними сходиться — в тому й ми, 
безперечно, зійдемося. Наша націо
нальна культура постає на твердому 
і певному грунті, на грунті народно
го духу, його історії, мови і вподо
бань — і щоб звалити нашу культу
ру,— треба її знищити хіба разом з

народним грунтом. Робота варта хіба 
часом стародавнього хижого варвар
ства та лютої темноти, а не тепе
рішнього гуманного і цивілізовано
го XIX ст.!

Коли б російські патріоти «на
родники» та «слов’янофіли» були щи
ріші, консеквентніші та тактовніші,— 
то, незважаючи на доволі глибокі 
психологічні і побутові відмінності 
між росіянами і нами, які давно 
зауважили і описали не тільки їх 
власні етнографи та історики, але 
і наші ж таки «панрусисти», такі, 
наприклад, як Венелін та Гоголь 
(коли ще й мови не було про україн
ський «сепаратизм»),— то, кажемо, 
в самих тих відмінностях навіть вони 
потрафили б, може, знайти запору
ку щирої гармонії між двома русь
кими племенами, як її знаходив в 
них ославлений корифеєм українсько
го «сепаратизму» — п. Костомаров. 
Але, окрім сказаної гармонії від
мінностей, ми багато ще маємо де
чого і позитивно-спільного з росія
нами, що годі заперечувати кому б 
там не було. Не говоримо вже про 
те, що більша частина нашого пле
мені складає з ними одну державу,— 
всіх нас лучать з росіянами тради
ції і факти стародавнього історич
ного життя і найближчої рідні мов
ної та етнологічної, ба навіть в де
чому й найближча подоба напрямів 
та ідеалів теперішнього життя куль
турного і суспільного. Дуже б ціка
ву річ, справді, явив собою родовід 
наших двох народностей, констато
ваний науково на підставах історії, 
етнографії та лінгвістики — без вся
кої домішки до нього старих забо
бонів та сторонніх ділу політичних 
тенденцій. Дещо пак зроблено вже 
в такому напрямі, не тільки наши
ми і щирішими російськими вчени
ми,— але повна реставрація правди 
дожидає ще свого розумного робіт
ника. Не менше також цікаве було б 
констатування дійсного характеру 
теперішніх відносин до себе обох 
руських народностей, як також їх 
обох взагалі і кожної окремо до 
польської народності та до всього 
світу слов’янського. Трактування про 
все це зайняло б надто багато місця 
в нашій статті, котра і так вже до
волі розрослася. Тому-то відкладаю
чи до іншого разу ширшу розправу
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про згадані питання, як і про те, що 
нас властиво з’єднує з росіянами і 
що зв’язує в гармонійну цілість на
віть наші природні відмінності,— за
кінчив тут нашу мову одною тільки 
ще коротенькою увагою.

Кожного разу, коли ми чуємо, що 
росіяни говорять про потребу «обру- 
сєнія» нашого народу,— тільки зни
зуєм плечима і ніяк не можемо га
разд зрозуміти: чого, власне, вони від 
нас хочуть?.. Хіба ж ми не Русь? 
Хіба ми споконвіку не були Рус
сю,— ще тоді навіть, як великорусь
кого племені не було й на світі, а в 
краях, де воно потім склалося, сиді
ло ще тюрсько-фінське плем’я? Хі
ба ж не від нас великоруси взяли 
саме ім’я «Руси»? Хіба не від нас — 
говорячи словами літописця — «пош- 
ла, єсть руська земля»? Хіба потім 
ми не різалися з ляхами, відстоюючи 
свою «руську» народність, поки таки 
не відстояли її? Хіба й тепер не бо
ремося з ними у Галичині за пред
ковічні права нашої «руської» на
родності?.. Мало того, галицький 
«Русин», що навіть своє національне 
ім’я переховав досі в його первісній 
формі, в якій воно зустрічається ще 
в «Руській Правді» та інших того
часних документах,— так, отже, той 
Русин, в простоті свого серця, думає 
навіть, що тільки його народність 
і є справжня «руська», а інші руські 
народності називає і досі окремими 
іменами,— як воно колись було і на 
Україні, майже до самих часів 
Хмельниччини. Ба й самі предки ве
ликорусів ще до половини XIII сто
ліття справжньою Руссю вважали 
тільки саму нашу батьківщину, на
зиваючи цим іменем лише Київщи
ну, Переяславщину, Чернігівщину, 
Волинь та Галичину. (Дивись про 
те в історичних працях Костомарова, 
Корсакова та інших.) Тільки тоді 
вже, як Україна пристала до «Мо
сковщини», швидко потім переімено- 
ваної в «Росію», та як народ наш по
чав чути від «Москалів», що й вони 
«руські» люди та ще б то кращі від 
нього, а він би то вже «хохол» 
якийсь,— аж тоді, кажемо, україн
ський люд наш, уступаючи силі, по 
приказці «хто дужчий — той і луч-

ший»,— і сам почав називати росіян 
«руськими», а сам, бачучи, що він 
іншої від них породи, вже й не знав, 
як себе та свою мову й народність 
гаразд називати... Тим-то й зане
хаявши своє предковічне ім’я, при
своєне собі спеціально росіянами, та 
вважаючи недоладним вигадане для 
нього книжниками прізвисько «Ма
лоросів»,— український люд наш по
чав жити собі безіменним... Одну 
тільки віру свою, спільну з росія
нами, не переставав ще й досі зва
ти «руською»...

Але таке невільне зречення свого 
предківського імені ми бачимо у на
шого люду тільки тоді, коли він 
прирівнює себе в чому-небудь до ве
ликоросів: у відносинах же до інших 
народностей він і досі не перестає 
звати себе «руським» народом. Так 
для чого ж нам і те «обрусєніє»? 
Те, що властиво росіяни називають 
«обрусєнієм» — український народ 
зове по-простому «омоскаленням» 
або «окацапленням»... Чи не того 
саме добиваються від нас росіяни? 
Коли того, то ні про що тоді вже 
говорити бодай про навернення нас 
на нашу рідну «руську» народність, 
а лучше вже називати речі їх влас
ними іменами,— все-таки хоч бала
мутства трохи менше буде поміж! 
людьми...

Ми ж, власне, міркуємо собі так. 
Чом би не жити собі в братній згоді 
обом руським народностям, не крив
дячи одна другої, а краще одна дру
гу шануючи, одна другій допомагаю
чи? Адже ж спільність національних 
імен не є одиничний приклад в Сло
в’янщині,— а раніше вона не вади
ла і не вадить іншим братнім наро
дам нашим вживати кожному своє 
ім’я для себе, не змішуючи його з 
ідентичним іменем другого родича. 
Так, наприклад, зовуть же себе сер
бами і балканські серби, і лужицькі, 
а останні навіть діляться ще аж на 
дві маленькі народності...*. Чом би і 
нам не мати до себе взаємного по
важання та людяної звичайності? 
Ми б раднійші, та не за нами гайка.

ХОХОЛ
(Кость М ихальчук)



Панас Феденко 
(Василь Тирса)

Подорож до школи

Серпневе літнє сонце сипало свою гарячу лучу на багаті ниви родю
чого Поділля. Давно вже не дощило. Курява сірою пеленою вкрила 
пожовклу, посохлу траву при дорозі. Тільки будяки, піднявши свої чер
воні головки, гордо, звисока, поглядали на шпориш, на лободу, на 
щерицю та інші запалені сонцем, пожовклі трави; як не пекло сонце, 
однак добрячого стовбура не пропалило. Суперниками для колючих, 
завзятих будяків були тільки лопухи придорожні. Розкинувши широке 
листя по землі, вони держали вогкість під собою і не давали себе 
сонцю висушити. Були соковито зелені і пускали з себе сивенькі реп’яш
ки, що чіплялися до людської одежі, до кінських і коров’ячих хвостів. 
Від спеки чорна земля під жовтими стернями глибоко порепалася. Ні 
житніх та пшеничних кіп, ні копиць сіна не було вже на висхлих нивах. 
Лиш де-не-де різи білоцвітної гречки скромно блищали на жовтому 
тлі сухого поля. Та й гречки були вже напівчорні, бо літня жараі 
прискорила поспівання гречаного зерна, з якого на ступах роблять 
крупи на добру кашу для українського люду.

— Ну й пече ж, тату! Хоч би де води напитися!
— А хильни, Петре, ще з баклажки. Там ще мала бути вода.
Петро, хлопець літ п’ятнадцяти, з сірими очима з зеленкуватим від

тінком, засоромлено глянув на батька, що сидів на возі попереду і дер
жав у руках віжки й батіг.

— Уже води нема... Я всю випив...
Батько, український шляхтич з галицького Підгір'я, широкочолий, 

із сивуватою бородою та з могутніми рудуватими вусами, з докором 
глянув на сина.

— Я думав, козаче, що ти терплячий, аж, бачу, ти під материним 
крилом невістюхом виріс. Ну, ось побачиш, що за порядки в Острозькій 
колегії, там тебе привчать до безвіддя і безхліб’я, навчишся постити.
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Петрусь, хлопець з високим і широким чолом, як у батька, з брова
ми, що тонким шнурочком простяглися над глибокими мрійними сіро- 
зеленими очима, ще більше зніяковів, аж повні червоні губи у нього 
по-дитячому затремтіли:

— Коли ж ви, тату, дрімали, а я не хотів вас будити...
— Так ти, бач, не в тім’я битий, взяв та й видудлив усю воду, до 

капелини, ще, гляди, й баклажка в цій спеці розсохнеться.
Петрусів батько, шляхтич з-під Самбора, Василь Конашевич, був 

твердої, строгої вдачі. Своїх трьох синів — Романа, Данила і наймен
шого Петруся — виховував по-спартанському. Змалку привчав їх до 
спеки, холоду, їздити верхи на коні, призвичаїв не боятися холодної 
води, від березня посилав купатися і плавати в річці. Хоч не був ба
гатий, однак вибудував свій «оседок», як замок, мав там на поготові 
рушниці і гаківниці проти всякого лихого чоловіка. Цю зброю Василь 
Конашевич здобув у боях і походах у Війську Запорозькому. Відтіль, 
із далекого Запорожжя, понавозив старий Конашевич у рідну оселю, 
крім зброї, теж всяких дорогих матерій — адамашків, оксамитів, саєтів, 
шовків, килимів перських і турецьких. Старші сини його пішли батько
вою стежкою, служили вже у Війську Запорозькім. Наймолодшого Пет
руся хотів батько наперед добре вивчити — просвітити в рідній школі 
благочестивої грецької східної віри.

Був то час, коли Варшава на Україні пробувала навернути на рим
ську віру сповідників грецької релігії. Але твердо трималися православ
ні своєї предківської церкви. Були, правда, й такі між шляхтою україн
ською, що, для урядів і доходів, міняли віру своїх батьків і дідів і поль- 
щилися. Але поки живий був світильник східного благочестя князь Ва- 
силь-Костянтин Острозький, то таких було мало. Князь Василь для зміц
нення грецької східної церкви заснував школу в своєму місті Острозі. 
Там зібрав князь з усіх країн визначних учених, знавців Святого Письма 
і грецької, латинської та церковнослов’янської мов. Розцвіла наука 
в Острозькім «триязичнім лицєї». Не жалів благочестивий князь багатих 
коштів на свою школу, і вона своєю наукою скоро заслужила на Україні 
почесної назви — «Острозька академія». При школі була друкарня, 
з якої виходили прегарні книги різними мовами для укріплення у вірі 
народу благочестивого і для оборони грецької релігії.

Чутка про Острозьку школу дійшла й до Самбора, до Василя Кона- 
шевича, покозаченого шляхтича. Старий Конашевич покуштував ко
лись науки в єзуїтській школі в Кракові. З великим страхом згадував 
те, як уміли учені отці Ісусового Товариства навертати дітей до сво
го обряду.

— Бог мене охороняв і Пречиста Діва Марія-Заступниця оберігала. 
А то міг би й я відцуратися рідного народу й стародавньої Церкви, 
Матері Нашої, послухавши намов чужинців. Багато з моїх товаришів- 
русинів забули про свій народ і свою родину, пристали до ляхів і вже 
недоляшків наплодили на сором і загибель своєї нації та релігії старо- 
житної,— такими словами не раз оповідав дітям Василь Конашевич 
про свою науку в єзуїтській колегії. Тим-то не послав Конашевич своїх 
старших синів у польські школи; навчив їх сам читати й писати у себе 
дома, як умів, і вирядив на Запорожжя слави здобувати. Найменшо
го — Петруся надумав віддати до Острозької школи. Чув, що наука 
в Острозі починається десь на початку вересня, і рушив одного гарного, 
сухого й теплого ранку з карпатського Підгір’я через Поділля до Остро
га. Про цей свій намір не довго радився із своєю дружиною Тетяною, 
жінкою ще не старою, але передчасно зів’ялою від безперестанних до
машніх турбот. Пробувала панія Тетяна несміливо казати чоловікові, 
що, може б, дати Петрикові ще погуляти на волі біля батьківської 
хати: та не такої вдачі був старий Конашевич, щоб слухати жіночої 
ради. Як сказав, то мов кола в землю вбив:

— Там, жінко, напакуй, що треба хлопцеві в дорогу та й на життя 
в місті: чистих сорочок, рушників, коців, щоб було чим укриватися но-
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чами, та й подушку. Тільки не давай пухових подушок, щоб козацький 
син не зніжився.

Смутними карими очима дивилася панія Тетяна на свого чоловіка, 
мов не розуміла гаразд, чого він від неї хоче. Задумана ходила цілий 
тиждень по подвір'ї та по хатах своєї оселі. Збирала найменшому сино
ві вишивані білі сорочки, складала в різьблену скриньку стрічки червоні, 
шкурятані капці, добрі чоботи на підковах, шапку смушеву високу. 
В кухні пеклося, варилося і смажилося день у день що було найдоб- 
ріше в господарстві: курчата, качки, індики. Хотіла стара Конашевичка 
«підготувати на дорогу» свого найменшого сина, до котрого була при
в’язана найдужче. Іноді аж зло її брало і нехіть до чоловіка:

«Мелюд якийсь, прости, Господи! Мало йому, що Романа й Д а
нила вислав у Дикі Поля на козакування, ще й найменшого в якусь 
далеку науку хоче заправторити. То ж, кажуть, не наука, а справжня 
мука... Як я розлучуся з моїм милим Петрусем? Поїде в далекий край 
між чужі люди, а на світі більше злих, як добрих. Не знати, яке това
риство знайде, ще якогось лиха набереться. Недовго й занедужати, 
а хто його там догляне, коли ні матері, ні родини близько немає? Ще й 
голоду в чужім краї натерпиться. Ох, Боже мій милостивий, нащо й за 
що насилаєш на мене таку біду?»

Так міркувала собі Тетяна Конашевичка, готуючи сина в подорож 
до школи. Була гордої, замкненої вдачі, не показувала свого горя ні 
наріканням, ні сльозами, була смутна і здержлива. Тільки ночами, коли 
холод повівав із зелених гір у відтулені вікна Конашевичевого оседку, 
потайки, щоб не почув чоловік, прокрадалася мати в світлицю, де на 
білій постелі міцно спав її Петрусь, сідала біля нього і слухала рівне, 
чисте дихання свого сина. Брала його теплу руку в свої сухі пальці, 
гладила долонею русе волосся, і тоді сльози лилися з її очей, мов осін
ній дощ із обложної хмари.

— Сину мій, сину найменший, чи хоч вернешся до мене під рідну 
стріху? Чи, може, й тобі судилося бурлакувати десь за Порогами та 
різатися з турками й татарами, як твоїм братам...

Перед світом сон зморював зажурену голову бідної матері, і Кона
шевичка, сидячи біля сина на дзиглику, засипляла на коротку годину. 
Когути своїм кукуріканням турбували її короткий сон, і Петрусева 
мати крадькома, щоб не почув чоловік, верталася в горницю, де спав 
Василь Конашевич.

Побачивши, що жінка не спить, не їсть і марніє з журби, Василь 
Конашевич рішив не ждати ані одного дня:

— Завтра їдемо, Тетяно,— сказав жінці, що кликала його й Петру
ся вечеряти.

Від несподіванки злякано стрепенулася.
— Як завтра? Ти ж казав, що поїдете в понеділок?
— Та, знаєш, стара, понеділок важкий день. Поїдемо в п’ятницю. 

Треба рушати, поки сухо, бо як почне дощити, то коні попристануть 
в дорозі. Там, на Поділлі, така земля, що під дощ колеса вгрузають 
по самі маточини.

Не сперечалася Тетяна, знала, що це б ні до чого не довело. Після 
вечері звеліла дівчатам принести в синову світлицю дерев’яну скриньку, 
покликала Петруся і показала йому все, що для нього наготувала. 
Сама не вміла читати й писати, то сказала, щоб він записав усе, що 
було в скриньці, скільки сорочок, жупанів, рушників, стрічок, поясів.

— А це, Петрусю, пляшечка з горілкою, настояною на зубрівці. Це 
від живота: як заболить, то можна з чарку випити, вона помагає. Ось 
тут — малий образок Матері Божої. Мені його дала моя матуся, як 
поблагословила мене одружитися з твоїм татом. Нехай Пречиста Мати 
охороняє тебе від нещастя, від лиха, від біди і горя...— Поблагословила 
сина образком, мальованим на дерев’яній дощечці: — Молися до Святої 
Діви, заступниці християнської, щоб дарувала тобі вік довгий і життя 
щасливе.
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Потайки від батька дала синові грошей, щоб мав за що у чужім 
місті купити собі ласощів чи якусь забавку («воно ж ще дитина»,— 
думала собі).

Ту ніч Конашевичка зовсім не спала. Коли на сході небо вкрилося 
рожевим пилом, загуркотів кований віз по камінню гірської дороги. На 
драбиняку було намощено добре свіжим сухим сіном, лежали мішки 
з вівсом, пишалася зверху Петрусева мальована скринька, прикрита 
зелено-червоним килимом. Припала до сина бідна мати, пригортала 
його русу голову до своїх грудей і не могла вдержати рясних сліз. 
Старий Конашевич строгими очима дивився на жінку й думав: «Баб
ські примхи». Петрусь соромливо втирав сльози з своїх зелено-сірих 
очей і заспокоював матір: л

— Не бануйте, люба матусю, не журіться. Бог дасть, усе буде 
гаразд, скоро вернуся із школи додому.

їхали батько з сином між полями, гаями та лісами на схід. Веселий, 
гарний край, багаті заможні хлібороби в селах, що загніздилися над 
глибоко стрімкими річками. Ідеш — рівно скрізь, здається, й духа люд
ського ніде не чути: аж враз відкривається перед зачудованими очима 
глибока долина, порита водами за довгі-довгі століття, на дні долини 
сріблом блищить річка, скрипить-гуркоче водяний млин біля греблі, 
і дим із хат розносить далеко по долині пахощі свіжозвареної смачної 
вечері.

Дорогою батько з сином розмовляли про князя Острозького та про 
його школу:

— То, сину, неабиякий князь, не з литовських Гедиминів та Кори- 
бутів, що в жмудських багнах з лісовиками колись навкулачки билися 
і самі в нетрях корою пообростали. Острозькі — нашого роду князі, 
потомки київського володаря Ярослава Мудрого, того, що заложив 
місто Ярослав над Сяном. Це тверді русини, як той кремінь. Хоч і гост
ра людська коса, та пощербиться вона на нашім українськім камені!

Шляхи на Україні не були в той час спокійні. Хижі татари — кримські 
і буджацькі — висилали свої ватаги в Україну, брали в неволю людей, 
відгонили скот з собою і грабували все, що могли з собою взяти. Та й 
від своїх розбійників-опришків була немала біда. Часто розбійницьку 
банду водили й шляхтичі, власники замків. Щоб замести за собою 
сліди і звернути вину на татар, такі ватаги, виходячи на розбій, одяга
лися по-татарському й кричали при нападах на подорожніх — «гала, 
гала»,— мов татари. Знав ці небезпеки старий Конашевич, а тому 
взяв з собою три рушниці і пістолів чотири, та куль і пороху достатком. 
Теж два тугі луки висіли на драбиняку і два сагайдаки, наповнені гост
рими, гартованими стрілами, лежали в передку воза. Панія Тетяна 
просила чоловіка свого, щоб узяв у дорогу для безпеки парубків із 
дворової челяді, але старий Конашевич на те сказав:

— А хіба нас двох козаків буде мало? Та ми всякій нечисті, що 
швендяє дорогами й лісами, такого страху наженемо, що й десятому 
закажуть бісові харцизи. Хіба ти не бачила, як Петрусь мухи кулями 
з пістолі в стіну вбиває? Та й із мене неабиякий стрілець, знають мене 
добре і тут, і на Запорожжі. То ми — козаки — мали б лякатися 
якихось там опришків придорожніх? Чи добре кажу, Петре?

Петрусь гордим, захопленим поглядом подивився на могутні руду
ваті вуса свого батька та на сиву широку бороду і сказав:

— Атож, тату. З вами я нічого не боюся!
І справді, їдучи з батьком по труській, а пізніше по м'ягкій поділь

ській дорозі між зеленими гаями та жовтими стернями, Петрусь нічого 
і нікого не боявся. Тільки спека йому докучала. Здавалося, що палке 
сонце пропікало білу солом’яну крисаню наскрізь і сверлило дірку в моз
ку. Де тільки зустрічалася при дорозі криниця або потічок з чистою 
водою, там батько спиняв воза, кропив коням голови або напував їх, 
пив сам, а Петрусеві не треба було загадувати. Він припадав до холод
ної води, мов той степовий їжак, не міг від пиття відірватися.

48 Київська старовина



Уже час був коням дати спочити і самим пополуднувати, проте ста
рий Конашевич поганяв коней все вперед і поглядав на червоний верх 
замку, що стояв на горі ліворуч від дороги. Знав він власника цього- 
замку шляхтича Сєраковського, що промишляв розбоєм на великій* 
дорозі. Через те поспішав від’їхати подалі від опричного гнізда. Як. 
червоні покрівлі шляхетського замку вже заховалися за горою, Василь- 
Конашевич дав коням бігти повільніше і, проїхавши ще з милю, спи
нився біля гаю, що шумів зеленим листям над шляхом. З гаю витікав- 
через дорогу потічок, і в його свіжій воді, що, граючись, пробігала між 
камінцями, вилискувало світло сонця. Під високим розлогим явором», 
що пустив коріння в дно потічка, сидів, спершися об стовбур дерева,, 
якийсь чоловік, незвиклим способом одягнений. Не був то селянин, ні 
шляхтич, ні міщанин. Був у постолах, у білих сукняних штанях, а наї 
плечах мав широкий темно-синій плащ, які тоді носили студенти та* 
люди науки. На голові у незнайомця був звичайний солом’яний бриль- 
крисань, що носять люди на Поділлі від сонячної спеки. Незнайомець,, 
що дрімав з напіврозплющеними очима біля дерева, був високий на 
зріст, мав довгі ноги і сильні руки з гарними, довгими, тонкими паль
цями. Було йому на вигляд років із тридцять. Розплющив зовсім свог 
ясно-блакитні очі і глянув привітно на Конашевича з сином. Петрусеві! 
і його батькові здалося при ласкавім погляді та від усмішки тонких 
рожевих уст незнайомця, що вони його вже десь бачили і з ним роз
мовляли. їх не стурбувало велике ратище й рушниця з порохівницею, 
що лежали праворуч від подорожнього. Конашевич перший озвався,, 
спинивши коні біля явора:

— Дай, Боже, здоров’я, чоловіче добрий. Куди вас Бог веде і хто ви 
такий? Може, нам одна дорога, то, як спочинуть коні, поїдемо далі', 
разом.

— Щасти, Боже, й вам, краяни, брати у Христі. Я — Йосип з Вишні,, 
звуть мене теж і Вишенським, йду в город Острог, бо там у школі, 
князя його милості Острозького маю службу.

Конашевич немало зрадів, що зустрів острожанина:
— Так ви й справді з Острозької школи? Це добра, щаслива наго

да, бо, бачите, везу хлопця в науку. В Острозі не маю знайомих людей 
і рідні, та й не знаю, як воно буде з моїм козаком. Хотів би я його* 
підучити, щоб не сором було перед іншими шляхетськими дітьми.

У Вишенського при цих Конашевичевих словах заграла усмішка* 
на тонких, ніжно вирізаних губах:

— Не турбуйтеся, пане,— не знаю, як вас іменувати. (Василь Ко
нашевич з-під Самбора,— сказав Петрусів батько). Отже, не журіться,, 
пане Конашевичу, бо наука в Острозькій школі добра і тверда в нашім 
стародавнім благочесті. А ще й та вигода, що ми не робимо ніякої 
різниці,— чи то шляхтич, чи селянин, княжий син чи попович,— у нас 
усі рівні, всі однакові.

Жадібно слухали старий і малий Конашевичі оповідання Вишен
ського про порядки в школі, про учителів, про друкарню, про церков
ний спів, про бурсу і таке інше. Хотіли знати від нього теж і про самого 
князя Острозького. Хвалив Вишенський старого освіченого князя Ва- 
силя-Костянтина за його ревність до віри православної, але не затаїв 
від нових знакомців, що в княжій родині не все гаразд, бо старший 
син Януш перейшов на римську віру, оженившися з угорською гра
финею Шередівною.

— Це зробили школи латинські,— казав Вишенський,— бо княжич 
Януш учився у єзуїтів. Це була, мабуть, головна причина, що старий, 
князь прийшов на мисль заснувати школу благочестивої східної віри 
в своїм Острозі, щоб дати охорону дітям шляхетським та княжатам.

Так, розмовляючи і полуднуючи, домовилися, що поїдуть далі 
разом на возі Конашевича. Від Йосипа Вишенського довідалися, що 
він в Острозькій школі служить як «педагог», виховник молоді в бурсі,, 
та помагає вчити в нижчій класі — в «граматиці». Про своїх вихован
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ців, з якими мав незабаром зустрітися в Острозі, Вишенський говорив 
лагідним 'голосом, з тихим сяйвом у ласкавих ясно-блакитних очах:

— Добрі хлопці у нас у школі. Є й харцизи, одірвиголови, без того 
молодість не буває. Але то без зла, бо молода кров у жилах кипить. 
Якось поприносили в бурсу з чужих городів кожний по гарбузу, поро
били з гарбузів мов маски, прорізавши дірки на очі й на рот, та так 
і ходили. Потім довелося просити помилування в отця ректора, та він — 
•строгий: мусили в суботу всі лягати на лаву куштувати, яка березова 
каша на смак. Я, правду кажучи, мало надіюся на березову, вільшану 
та вербову науку, мало з неї толку. Краще добрим словом дійти до 
серця й до душі вихованців...

Ще не кінчив Вишенський своєї думки, коли біля коней, що їли 
із верети, прив’язаної біля дишля, з’явилися якісь невідомі озброєні 
люди. Було їх з десяток, мов челядь панська, а верховодив цими панок- 
шляхтич із закрученими вгору рудими вусиками, в шапці-магерці з па
виним пером.

— Ось Бог послав доброго воза з кіньми! Сідаймо, хлопці, та поїде
мо додому,— реготалася челядь, і гайдуки почали пристібати посторон
ки до барків. Вони не бачили Конашевича, що сидів із сином та з Ви- 
шенським під зеленим явором.

— Можна б було подивитися наперед, чи коні підвезуть таку юрбу 
гольтіпак, та й спитатися, чи нема близько господаря на коні та на 
віз,— прогримів голос Василя Конашевича, неначе труба, і могутні ру- 
даві вуса його наїжилися, мов у дикого кота перед скоком на здобич.

Конашевич зразу пізнав у ватажку лихої слави шляхтича Сєраков- 
ського. Бачив, що не вийде нічого доброго з цієї зустрічі, і тому рішив 
■сам почати наступ. Ще не спам’яталися напасники, що відповісти 
на занозисті слова Конашевича, як він, ставши за явір, націлився із 
свого мушкета в голову Сєраковського. Те саме без загаду зробили 
Вишенський і Петрусь, кожний узявши на мушку по одному з пройди
світів.

— А, так ти ось як, опришку підгірський, нетяго запорозький,— гук
нув від люті Сєраковський і вхопився за пістолю. Натомість гримнув 
мушкет — один, другий і третій. В пороховому диму щось упало, зало
потіли ноги втікачів, і зараз з-за дерев, на другім боці дороги, загомо
ніли рушниці і задзижчали кулі.

— Вилізь, Петрусю, на явір, ти меткіший, та подивися, скільки їх 
по правді є і чи не підходить їм допомога,— сказав батько синові. Пет
русь, мов та білиця, поліз на дерево. Зараз крикнув:

— Ой, тату, багато їх, та ще й нові прибувають. Той шляхтич, видно, 
ранений у руку, але метушиться, велить своїм людям, щоб стріляли 
на нас.

Слідом за цим загуркали мушкети з гаю по другім боці дороги. 
Петрусь зліз із явора і на батьків приказ не стріляв сам із своєї руш
ниці, лиш набивав мушкети батькові та Вишенському, що вибрали 
собі добрі місця невисоко на деревах і влучно били на людей з ватаги 
Сєраковського. Петрусь ховався між кущами і то брав рушницю від 
стрільців, то подавав набиту знову батькові та острозькому педагогові 
Йосипові. Тим часом стрільці пускали влучно на ворога й гострі 
стріли з своїх луків. З гаю по той бік шляху стрілянина стихала, і наші 
мандрівники думали собі, що ватага Сєраковського, діставши чимало 
кривавих гостинців, безславно покине поле бою. Та вони помилялися. 
Коли Петрусь подавав батькові набиту рушницю на дерево, почув між 
кущами за собою якесь шарудіння в сухому листі, що нападало з дере
ва. Не встиг оглянутися, як був схоплений цупкими руками, так що 
ледве міг крикнути: «Ой, тату, рятуйте!»

Старий Конашевич бачив, що діялося з його сином. Дужий гайдук 
із ватаги Сєраковського вхопив Петруся на спину і ніс його, мов мішок, 
затуляючи себе від куль і стріл. Сірі очі старого Конашевича зустрі
лися мимоволі з ясно-блакитними очима Вишенського.
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— Пане Йосипе, ваша рука не здригнеться, ви, як я бачив, ні одної 
кулі, ні стріли з лука не пустили марно. Порятуйте мого Петруся, бо 
боюсь, що мої руки затремтять.

— Ні, пане Конашевичу, звільніть мене від цього іспиту, боюся взя
ти гріха на душу...

Конашевич не дослухав. Бачив, що гайдук переходить дорогу з його 
Петрусем на спині. Перехрестився, націлився і викресав огню. Серце 
його тріпалося, як риба без води. Хвилина, поки розходився дим, зда
валася йому безконечною.

— Слава Богу, оце так козацька рука! — захоплено вигукнув Ви- 
шенський. Радісна усмішка заграла під могутніми рудавими вусами 
старого Конашевича. Він побачив: на шляху лежав нерухомо гайдук. 
Куля влучила в голову, пробивши шапку, а Петрусь з усієї сили біг 
назад до тих дерев, де був Конашевич з Вишенським.

Та радість була коротка. З-за кущів, позаду, загриміли постріли, 
кулі летіли теж із гаю по той бік дороги. Оглянувся Конашевич назад,— 
побачив людей із ватаги Сєраковського. Блиснув огонь із рушниці од
ного з гайдуків, і з тяжким стогоном, мов захлинаючись, упав з дерева 
Вишенський. Ворожа куля прошила йому груди, і, закривавлений, без 
ознак життя, лежав він на сухому листі під деревом. Конашевич скочив 
з дерева на землю, хотів помогти Петрусеві, що пускав зблизька стріли 
з тугого лука на ворогів, але вже боротьбі приходив кінець. Як голодні 
вовки, кинулися гайдуки Сєраковського на обох Конашевичів. Труснув 
дебелими плечима кругом себе пан Василь, розметав напасників, мов- 
крем’яшки, та не було сили відбитися від такої переваги. Незабаром 
лежали обидва — син і батько — пов’язані на землі. Біля них Вишен
ський напував суху землю своєю гарячою червоною кров’ю. Сєраков- 
ський радісно прибіг до своїх бранців, махав лівою рукою, бо права 
була зранена, нахвалявся «солоно віддячити» Конашевичеві за свою 
рану та за рани своїх гайдуків. Сєраковський кидав страшні погрози 
Конашевичу, хвалився, які гаки, сковороди, які «еспанські чоботи» є в 
його замку, щоб завдати лютої муки старому запорожцеві та його си
нові — «виродкові», як він казав. Ще й інша думка була в голові Сєра
ковського. Він знав, що Конашевич, побувши в неволі, схоче викупитися* 
що його рідня і приятелі заплатять добрі гроші, щоб вирвати на волю 
свого чоловіка, батька і друга. Цим промислом жив тоді не один шлях
тич — ловець живих людей, і Сєраковський до таких належав.

— Той бакаляр, псякрев, мабуть, уже здихає. З нього не будег 
толку,— казав Сєраковський, глянувши на закривавленого В-ишен- 
ського.

Гайдуки привели Конашевича з сином до їхнього воза, що стояв- 
на шляху із запряженими кіньми. Сумними, зляканими очима дивилися 
на свого пана Гнідий та Мишастий і водили вухами, мов давали Кона
шевичеві якісь тайні знаки своєю кінською мовою. Петруся з батьком 
посадили на воза, і коні рушили до замку Сєраковського. Перед ним» 
і за ними йшли вози Сєраковського з раненими та з усяким награбо
ваним добром: ватага верталася з наїзду на сусідні села.

«От тобі й наука! — думалося старому Конашевичеві.— Доведеться 
годувати своїм тілом щурів в льохах Сєраковського. Не жаль себе* 
я вже пожив на світі, та й то не хочеться без сповіді й причастя уми
рати: а за що буде мучитися хлопець?»

Він глянув на щирі сіро-зелені очі свого сина, і шкода йому зро
билося, що не взяв із собою з дому охорони, понадіявшися на свою 
силу й відвагу.

Раптом звук далекої сурми почув своїм досвідченим вухом Кона
шевич. І Сєраковському теж щось почулося, і він звелів погоничам 
їхати швидче. В сухім повітрі недалеко чути навіть стрілянину з гармат. 
Хоч голос сурми не йшов здалека, однак розслухали його Сєраковський 
та гайдуки аж тоді, коли з-за лісу по дорозі показалася гарна коляса* 
запряжена шестернею, а за нею — сотня на конях. Сєраковський, по
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бачивши небезпеку, звелів своїм гайдукам звертати з дороги в ліс, та 
було вже пізно. Кінні вояки обступили гайдуків Сєраковського і поба
чили на возі пов’язаних Конашевичів — батька й сина. З коляси вийшов 
старий пан-шляхтич з енергійним згорбленим носом, темно-карими, гост
рими очима та з чепурними сивими вусами. Хоч його одежа припала 
подорожнім порохом, однак було видно відразу, що його вбрання мало 
велику ціну: жовті сап’ячі чоботи з довгими носками, зелений кунтуш, 
золочена шабля при боці,— все показувало, що то був неабиякий пан.

З коляси цікаво дивилися на Конашевичів дві пари дівочих свіжих 
очей, таких, як у старого пана, що зліз із коляси.

— Що ви за люди, хто вас пов’язав і яка тому причина? — питався 
Конашевича старий пан спокійним, твердим тоном, звичним до розда
вання наказів.

Василь Конашевич з першого погляду пізнав у зустрічному старому 
ланові князя Курцевича, відомого своєю щирістю до благочестивої схід
ної церкви. Князь Курцевич, як був молодший, ходив часто із своїми 
полками на татар і брав собі на поміч запорожців. У цих походах у д і 
лені степи за Синюху і до Хаджибея над Чорним морем доводилося 
зустрічатися Конашевичеві з князем Курцевичем і в боях з татарами, 
і вертаючись із походів додому на «Волость»; тоді вино лилося рікою, 
і козацька пісня то весела, як весіннє сонце, то героїчно-сумна, як 
осіння буря, хвилею розлягалася над білою тирсою та над буркунами 
між високими могилами скіфських царів:

Військо йде, військо йде, 
короговки мають, 
попереду музиченьки грають...

На Курцевичеве питання Конашевич відповів:
— Ваша милість, ясневольможний княже, видно, сам Бог Всемогут

ній послав вас, щоб ви мене й мого сина врятували від лютої смерті.
— Та це ти, пане Василю!? — крикнув від радісного дива князь.— 

Отже, присягаюся Богу, не пізнав би тебе в цій бороді, тільки по голосу 
догадався, що це старий Конашевич. Та яким побитом ти, пане-това- 
ришу, опинився в цій халепі? Ану, хлопці,— гукнув до своїх кінників 
Курцевич,— розв’яжіть пана Конашевича й його сина, та не пускайте 
нікого з цих харцизів, що, як бачу, на них напали на дорозі. Де їх ва
тажок?

Княжі вершники зробили, як сказав князь, але ватажка — Сєраков
ського — мов корова язиком злизала. Встиг зникнути.

Уривчастими словами пояснив Конашевич князеві, куди везе свого 
синка, і просив його, щоб поспішив рятувати раненого педагога Вишен- 
ського, що залишився під явором у гаю біля великого шляху. Княжі 
вояки пов’язали гайдуків Сєраковського, що були тепер тихенькі, як 
миші в пастці, і коляса рушила вперед, за нею — віз Конашевича, 
а позаду — вози Сєраковського з награбованою здобиччю та з ранени
ми і побитими розбійниками. Біля возів ішли пов’язані парами гайду
ки, під доглядом Курцевичевих вершників.

Князь звелів поганяти коней якомога швидше, взявши до себе в ко- 
лясу обох Конашевичів. Петруся посадовили напроти двох панянок — 
одна була смаглява, з гарним носом з горбинкою, як у князя, з ніжними 
темно-карими очима і з темним пушком на горішній губі. Друга була 
білява, але очі мала такі, як у сестри.

— Це мої дочки, Єлизавета і Христя. А це, мої діти, пан Конаше
вич із сином. З паном Конашевичем, дівчата,— мусите знати,— не один 
раз доводилося мені їсти галушки й саламаху запорозьку в татарських 
походах.

Коляса спинилася біля гаю, де гайдуки Сєраковського покинули 
раненого острозького педагога.

— Таточку, ми хочемо допомогти, дозвольте нам вийти з коляси,— 
просили обидві княжні батька. Князь кивнув головою. Княжна Єлиза
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вета її Христя поскидали з себе дорожні киреї і порозмотували білі 
хустки, що охороняли їх від пороху і спеки. Петрусь побачив стрункі, 
повні грації, молоді дівочі постаті. Обидві були одягнені просто, в довгі 
сукні з легкого оксамиту, виріз біля шиї був оздоблений білою мереж
кою. У Єлизавети був золотий хрестик на срібнім ретязку, у Христі — 
дукач. На шиї у кожної висіло по разку коралів. Смаглювата Єлиза
вета, старша і вища на зріст, перша вискочила з коляси, за нею — 
нижча і повніша Христя, і побігли до дерева, де білів бриль Вишенсько- 
го. За ними кинувся Петрусь, ледве поспішаючи за молодими ногами 
бистрих панянок. Єлизавета приклала руки до зів’ялого блідого облич
чя Вишенського. їй почувся холод смерті. З жалем дивилася на це 
гарне лице в розцвіті мужньої краси. Приклала ухо близько до уст 
раненого, потім до серця.

— Він живий,— радісно прошептала сестрі і звеліла Петрусеві при
нести води.

Петрусь мов вихор кинувся виконати наказ княжни Єлизавети. 
Відчепив відро, що висіло при колясі, набрав води з потічка і приніс 
до Вишенського. Гострим ножем розрізала княжна Єлизавета одежу 
Вишенського. Христя помогла зняти з нього закривавлену сорочку. 
З коляси принесено чистого полотна. Як наспіли вершники, князь зве
лів десятьом воякам помити руки в потоці і скубти корпію, щоб спинити 
кровотечу з рани. Вишенський був без пам’яті, блідий, як смерть. Зруч
ними рухами малих енергійних рук княжна Єлизавета з допомогою 
сестри перев’язала рану. Знайшлася чиста біла сорочка, яку зодягнули 
на нерухомого раненого педагога. Князь звелів перенести Вишенсько
го в колясу, що висіла міні колесами на ременях. Там його вмостили, 
і, за наказом Курцевича, погоничі пустили коней рисаком по дорозі 
до Острога. В колясі поїхали з раненим обидві княжни й Петрусь.

— По приїзді в Острог зараз прямуйте до княжого замку, просіть 
у його милості князя Острозького, щоб дав свого лікаря. Шкода душі 
християнської,— казав князь Курцевич дочкам на дорогу.

Шестеро коней легко понесло колясу, тільки курява довгим хвостом 
лишалася позаду і поволі осідала на пожовклій траві при дорозі. Князь 
Курцевич сів на віз до Конашевича. їхали не поспішаючи, розмовляли 
про давноминулі й про свіжі пригоди.

— Так, кажеш, пане Василю, що сина в Острозьку школу везеш? 
Добра, спасенна думка. І мій син там вчиться. Отже, не буде твоєму 
Петрусеві сумно, буде мати товариша. Нам тепер треба держатися 
купи, не датися на поталу іноплеменникам, як то кажуть. Турки й та
тари — ті готові нас стерти, змести з лиця землі, а тепер, бач, із Вар
шави віє неприязний вітер: хотять душу нашу взяти, віру наших пред
ків, освячену подвигами і муками преподобних чудотворців, намагають
ся потоптати вороги нашого народу. Та не дамося, пане-брате!

У князя спалахнув огник завзяття в темно-карих очах, і сиві вуса 
ворушилися, мов грозили всім ворогам українського народу. Князь 
Курцевич їхав із своїми дочками зі Львова на Волинь, у свої маєтності. 
Бувши підстаростою Володимирським, хотів навідатись до свого на
чальника князя Острозького, що мав титул Володимирського старости, 
маршала землі Волинської і воєводи Київського. Князь Курцевич був 
дуже радий, що йому нагода дозволила вирвати Конашевича з рук ві
домого шляхтича-бандита Сєраковського, зайди з Мзовії, що осів на 
Волині між Кремінцем і Острогом і не давав спокою пішим і кінним, 
особливо ж купцям.

— Я цього пташка піймаю в свої руки, вже тепер не викрутиться, 
пройдисвіт. Не поможуть хитрощі й свідки в трибуналах, заплатить, 
як заслужив,— грозив князь Курцевич, їдучи до Острога на Конаше- 
вичевім возі.
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В Острозькій академії

Побувши в Острозі з тиждень, старий Конашевич вернувся на своїх 
конях додому в Самбір. Протекція князя Курцєвича помогла Петрусеві, 
і отець ректор дозволив прийняти хлопця в нижчу клясу — в грамати
ку,— без іспиту.

— Видно хлопця по очах, що має розум у голові. А чи є добра 
воля й охота вчитися, нехай сам докаже. Як не виявить пильності 
в науці, то буде гуси пасти та вівці ганяти, і то робота, Богом благо
словенна, а нам у школі туманів та лінивців не треба,— так казав ста
рому Конашевичеві на прощання ректор, блідий чернець з чорною, як 
смола, бородою і з сухими, жовтими, мов віск, руками.

Василь Конашевич затримався на тиждень в Острозі з тої причини, 
що хотів побачити при свідомості раненого педагога Йосипа Вишен- 
ського і сказати йому «з Богом». Три дні і три ночі боровся педагог із 
смертю. Уже італієць, лікар князя Острозького, хитав безнадійно го
ловою над ліжком ослабленого великою кровотечею і гарячкою педаго
га. Петрусь не відходив від покою, в якім лежав Вишенський, а з ним 
обидві княжни — Єлизавета і Христя; пройняті духом християнського 
милосердя, старалися сестри помогти тяжко недужому в його смертель
них муках. Велика радість була для Конашевичів і для сестер, коли 
на четвертий день Вишенський прокинувся і попросив води. Слабим 
голосом питався, де він, і хотів знати, чи живі Конашевичі. Прийшов 
Петрусь із батьком до раненого, прибігли й княжни-сестри. Від свого 
брата Івана Курцєвича, що вже рік учився в Острозькій школі, 
вони багато наслухались про педагога-доміна Йосипа, улюбленця всіх 
спудеїв академії. Вишенський дякував лікареві за догляд і поміч, але 
той сказав:

— Ось кому дякуйте — милостивим панянкам-княжним та ще цьому 
хлопцеві, що з .вами разом бився проти опришків. Гляньте на їх очі: 
вони три ночі майже не спали, бо по черзі сиділи день і ніч біля ва
шого ліжка.

Вишенський пізнав Петруся і лагідно стиснув його руку своєю 
зсохлою рукою, з довгими-предовгими пальцями. Глянув ясно-блакит
ними херувимськими, як казали острозькі спудеї, очима на сестер 
і тихо промовив:

— Одну панну пізнаю, сказав би, що княжич Іван Курцевич у біло- 
головських шатах. А другої панни не знаю.

Знов млість зморила раненого педагога, але ненадовго. Коли про
кинувся, то лікар казав дати недужому їсти, потім перев’язав рану. 
Не велів його турбувати.

При кінці тижня поїхав Василь Конашевич на своїх кониках у Кар
патське Підгір’я до хати, попрощавшися з сином та з педагогом Ви- 
шенським. Незабаром виїхали й сестри Курцевичівни з батьком у свій 
замок, що біля Володимира. Петрусь зостався самітний у чужому місті. 
Тому ще більше тулився до Вишенського, поки той видужував від тяж
кої рани. Був присутній при тому, як лікар, званий «цілюриком», ви
тягав кулю, що засіла в тілі Вишенського під шкірою. Мусив Вишен
ський терпіти пекельні муки, але переносив той біль так, що й бровою 
не повів, ані оком не моргнув, тільки зціпив зуби та стиснув тонкі 
уста. Дивувався «цілюрию»:

— Та хоч застогніть, хоч нечистого лихим словом згадайте, доміне 
педагог, вам же легше буде!

Вишенський мовчки усміхнувся і крутнув головою.
— Скоро вже вся школа з’їдеться до міста,— казав Вишенський 

Петрусеві в послідніх днях серпня.— Я радий їх бачити, наших спудеїв, 
і граматиків, і риторів, і тих, що, мов рій працьовитих бджіл, злетівся 
до вулика.

У покої Вишенського тепер двері не зачинялися. Приходили старші 
й молодші студенти привітати хворого педагога і побажати йому ско
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рого видужання. Одного ранку прийшов до Вишенського в багатім 
убранні білявий спудей-юнак, у якім Петрусь відразу пізнав брата 
княжни Христі: така велика була подібність між ним і сестрою. Кня
жич Іван Курцевич переказав педагогові привіт від своїх сестер і пере
дав Вишенському кошик з добрими, білими, як папір, яблуками.

Тяжко було видужувати педагогові: нудився, що не може ходити, 
мусив лежати. Єдину мав розвагу, що, лежачи або сидячи, грав на 
сопілці або на флейті. Матово-ніжні згуки флейти билися трепетними 
крилами об холодні камінні стіни, хотіли вирватися на широкі простори, 
над річку Горинь у волинські ліси, на луки зелені. Грав церковні пісні, 
як хвалу Богові, але не бракувало й пісень світських. Питався Пет
руся, чи він знає пісні зі своєї околиці, і заграв знайому для хлопця 
підгорську коломийку та розгонисту косарську пісню з Карпат:

Ой на горі жита много,
Половина зеленого:
Пішли його женці жати,
Та забули серпи взяти...

Слухав хлопець голосу сопілки, що в руках Вишенського виспівува
ла рІДНу Йому МеЛОДІЮ, І Перед ЙОГО ДУХОВНИМ ЗОрОМ ОЖИВаЛИ ГОрИ ЗЄ- 
лені, латочки ж овтого ж ита та ячменю, сірі смужки високого вівса, 
а вище, в горах, під самим небом, полонини з білими й чорними вівцями, 
з  пастухами в киптарях та в широких крисанях. Просив Вишенського 
ще заграти підгірських пісень.

— Як слухаю, то вже мені не так смутно на душі, менше скучаю 
за домом,— казав Петрусь педагогові і вдячно дивився в його ясно- 
блакитні херувимські очі.

Як почалася наука в школі, то вже не міг Петрусь так бути невід
ступно біля недужого педагога Вишенського. Найчастіше приходив із 
своїм товаришем Грицем Красюком, сином острозького міщанина. Кра- 
сюків батько мав пекарню, і Гриць приносив з дому подарунки Вишен
ському: добрі свіжі паляниці, ватрушки з сиром, маковики тощо.

— Покуштуйте, доміне, щоб скоріше на ноги встали, бо всі хлопці 
в школі за вами скучають,— казав Гриць, припрошуючи педагога до 
печива.

Василь Конашевич не схотів віддавати свого сина в бурсу, хоч там, 
через заступництво князя Курцевича, Петруся приймали безкоштовно. 
Він мав гіркі спомини про своє життя в бурсі отців єзуїтів у Кракові 
і хотів позбавити свого сина вічного гуку, гамору і галасу, що буває 
звичайно у всіх гуртових школярських приміщеннях:

— Нехай має свій куток, щоб міг подумати на самоті, помолитись, 
бо у тій бурсі, як у циганськім таборі, нема ніколи спокою.

Біля пекаря Красюка жила в своїй чепурній хатці старенька вдо
виця— баба Гасиха. За дешеву ціну взяла вона на квартирю з хар
чуванням молодого Конашевича. Мотря Гасиха, добра жінка, з під
пухлими очима і круглим носом, жила тим, що робила ковбаси і про
давала на торгу. Не жаліла для Петруся своєї страви, щодня, окрім 
постів, мав він кільце ковбаси чи кишку з пшоняною або гречаною 
кашею, ковбик або холодець, зварений із свинячої голови та телячих 
ніг. Жаліла баба Мотря хлопця, що його батько послав так далеко 
в науку, «сиріткою» його називала.

Наука в Острозькій школі була від дев’ятої години ранку до два
надцятої, потім по обіді — від третьої до шостої. За порядком у кла
сах та в бурсі доглядали педагоги і ліпші ученики,— так звані «прото- 
схоли». Науку починали молитвою — «Премудрости Наставиче». Прото- 
схол записував в осібну книгу, хто пропустив науку без поважної при
чини або хто спізнився. Того, що двічі спізнився без оправдання, ви
ключали з школи.

— А як у школі карають за лінивство? — питався раз Петрусь сво
го сусіда Гриця Красюка, поспішаючи ранком до школи.
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— Ба, чи ти не чув ще? Щосуботи після науки зостаються в школі 
ті, що не навчилися, то спудеї з піїтики лушпарять, по приказу отця 
ректора, учеників риторики, а ритори дубасять лозинами нашого бра- 
та-граматика. Та ще й глузують, коли лозина так дошкулить, що інший 
закричить. Тоді ще й співають гемонські протосхоли на п'ятий глас:

Благослови, Боже, ті ліси,
Що вродили премного лози,
Юношество поучати,
Злії норови вибивати.

«Е, тут справді не жарти в цій школі, треба шануватися»,— думав 
Петрусь Конашевич і взявся пильно до науки. Був уважний у класі 
під час науки, хоч кортіло обернутися на задню лаву, де чмихали при
душеним сміхом веселі товариші, звані по-грецькому «оні» (осли), і хоч 
як хотілося почухати пером біля вуха сусіда, що куняв, не мавши сили 
переступити розумом безодню шкільної премудрості. Дуже легко пішла 
у Петруся наука «лічби і рахування» і «землі розмірення». Теж і мови — 
грецька, латинська і слов'янська — не були йому нудні. Цих мов учив 
педагог Йосип Вишенський, та так дотепно і жваво, що й незчуєшся, 
як мине година.

Блідий після рани і недуги Вишенський зробився ще гарніший на 
лиці. Щось неземне світилося в його ясно-блакитних великих очах: 
і усмішка ніжних уст, і високий голос баритон чарували спудеїв 
Острозької школи. Не був він строгий, проте його слухали.

Лінивих називав своїми власними словами: «півторак», «душман», 
«моримуха» і при цьому так докірливо дивився своїми херувимськими 
очима на винуватця, що лінюх-неробітник давав собі слово вчитися.

В Острозькій школі справді не робили різниці, хто якого роду, чи ба
гатий, чи убогий. Пильні ученики сиділи на перших лавах, хоч були 
селянські або міщанські сини, ледачий,— чи був він князь або вель
можний шляхтич,— мусив терти штани на «ослячій лаві».

Петрусь скоро звик до порядку і до науки в школі. З товаришами 
був дружний, але стриманий.

— Цей карпатський підгірнянии якийсь гордий, не знати, чого носа 
дере. Подумаєш, велике цабе: там у них паски на Великдень з вівсяної 
муки печуть, а ковбаси з собачих кишок роблять,— пробували глузу
вати деякі товариші. Петрусь уникав розмов з такими спудеями. Був 
замкнений, зосереджений у собі, в своїх думках.

Педагог Вишенський полюбив Петруся і звик до нього, мов до 
рідного. Виділяв його своєю увагою і в школі, в час науки, і поза 
школою. Часто цілими годинами розмовляв з хлопцем, направляв його 
душу до спасенних думок, читав з ним і толкував книги про життя 
борців і мучеників за Церкву Христову. Виясняв вагу подвигу людини 
для визволення і оправдання своєї душі і ближніх. Раз читав з Петру
сем Святе Писання і там знайшов слова: «Аще не умреть, не ожи- 
веть».

— Глибока мудрість криється в цьому слові,— сказав Вишенський.— 
Все на світі так построєне: глянь на зерно маленьке чи на жолудь, що 
падає з дерева: і зерно жита, засіяне в землю, і жолудь мусить на
перед умерти, згнити, і так із нього виростає нове життя. Теж і Христос 
умер на хресті, щоб дарувати людям нове, вічне життя. Так і наші 
лицарі-запорожці: умирають у боях з іноплеменниками в Диких Полях, 
щоб народ український міг жити на своїй землі.

При цих розмовах показував педагог Петрусеві старовинні книги 
рукописні. Петрусь захоплено читав хроніки з розмальованими бук
вами, писані в давнину святими ченцями в монастирських келіях 
у Києві, в Луцьку, у Львові, в Холмі, в Переяславі та в інших древніх 
містах землі української. Чарувала Петруся стародавня доба, про яку 
оповідали літописці: походи київського князя Святослава на Болгарію 
і Грецію, славні діла Олега Віщого, що прибив свій щит на Царгород-
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ській брамі, охрещення українського народу за князя Володимира 
Святого, правління Ярослава, Володимира Мономаха. Читав про смутні 
події, як орди печенігів, половців, а пізніше татар руйнували добробут 
і саме життя нашого народу. Жаль стискав Петрусеве серце, що так 
багато довелося пролити крові українцям, щоб не загинути від меча 
і в неволі.

При цих розмовах згадував педагог часто славного князя Дмитра 
Вишневецького — основника Січі Запорозької, якого козаки прозвали 
Байдою. І пісні про смерть Байди в неволі турецькій навчився Петрусь 
від Вишенського:

— Ой у Царграді на риночку та п’є Байда горілочку...
Ще були старі козаки в Острозі, які пам’ятали безстрашного Байду, 

які з ним на турка й татарина ходили, а вернувшися з походу, з весе
лим князем на Січі бенкетували.

— Дай мені, Боже, такої сили і відваги, кріпості духу і тіла, як наші 
славні предки мали,— молився щодня — ранком і ввечері — Петрусь. 
При цій молитві йому здавалося, що якась сила надприродна входила 
в його серце, і він чув близько біля себе голос Буй-Тура Всеволода 
і князя Байди Вишневецького.

Петрусеве серце жадібно вбирало в себе книжну науку. Він мріяв 
про великі діла, на які наводив його думку добрий учитель Йосип із 
Вишні.

Був між риторами один спудей, звався Яцко Неродович, з чорною 
бородавкою на носі, тому його дражнили «Бородавкою», і він сам до 
того прізвища звик. Здоровий парубище, що вже курив люльку і тяг 
горілку, звісно, потай від отця ректора та від педагогів. Яцко не злю
бив чомусь Конашевича: все його зачіпав у школі й на вулиці.

— Докучає мені той Бородавка, не знаю, що й робити,— жалівся 
Петрусь Красюкові.— Не хочеться мені з ним битися.

— Е, братухо, тут нема ради. Як будеш його обминати, то не дасть 
тобі спокою, думатиме, що на плохого напав. Мусиш дати йому добру 
відсіч, хоч би й кров з носа. Це вже тут такий звичай: плохого, страху- 
на, заклюють, а відважного, хоч, може, й слабшого, шанують.

Конашевич подумав:
«Ну що ж, нехай буде по-твоєму».
Якось вранці, після Покрови, коли перший приморозок побілив зеле

ну траву у дворі школи, повиходили спудеї з кляси подихати свіжим 
леготом.

— Чи бачив ти оту цяцю — Конашевича? Ще граматику товче, а вже 
так високо голову дере, мовби всю богословію ковтнув,— глузував Бо
родавка і, підбігши по слизькій траві, штовхнув Петруся. Петрусь від 
несподіванки упав, а Бородавка кричить: — Мала купа, дайте ще!

І з гуком, свистом і реготом бурсаки кинулися «робити купу», валяю
чи один одного з ніг і скидаючи в один клубок ворушких рук і ніг. Де
белий Яцко Бородавка зостався зверху і гавкучим сміхом наповняв 
усе подвір’я. Як купа розлізлася, Петрусь став на ноги, взяв за руку 
Красюка і пішов з ним просто до Бородавки. Гриць мовив:

— Бородавко, ти налазиш на мого товариша Конашевича. Кажи 
зараз, хочеш битись чи миритись? Як хочеш війни, то бери собі свідка, 
щоб умовитися.

Бородавка згорда глянув прижмуреним оком і зморщився:
— Оце пискля хоче зо мною мірятися!
— Не задавайся, Бородавко, ти знаєш, що Конашевич бився з гай

дуками самого Сєраковського, та ще й як! Сам ти чув від педагога 
Вишенського.

Бородавка невдоволено пхикнув:
— Ну, нехай буде по-вашому. Курцевич буде моїм свідком.
Прийшов Курцевич, довідався, про що йде мова, і сказав Кра

сюкові:
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— Не буде по правді, якщо Конашевич битиметься з Бородавкою 
навкулачки. У Бородавки ж кулаки як відра, він вола з ніг зіб’є. Треба, 
щоб у них була зброя рівна. Дамо кожному по дубочку, нехай б’ються, 
мов лицарі, мечами. Тоді не тільки сила буде рішати, але й уміння.

Того ж дня після науки у дворі біля дому Курдевича зійшлися 
суперники. Сильніший був Бородавка, але Конашевич був меткіший. 
Курцевич з Красюком дивувались, як зручно Петрусь відбивав на
пади Бородавки, як гнучко ухилявся від ударів та бив противника по 
неохоронених місцях: по ногах, по боках і по плечах. Від лютості аж 
сльози виступили на очах Бородавки, він упрів, розхристався, а Пет
русь був спокійний, мов грався, і знаходив нові слабі місця у свого 
суперника. Уже набрався Бородавка немало синяків від міцного Пет- 
русевого дубчика, а сам не міг гаразд влучити противника, бо все, як 
він замірявся, то Конашевич наставляв свою зброю і не допускав удару 
до себе. Не тямлячи себе від пересердя, сорому й злості, Бородавка 
шпурнув свій дубчик і кинувся з кулаками на Петруся.

— Е, братику, так не годиться! — крикнув Курцевич і разом з Кра
сюком почав розбороняти школярів. Взяли міцно Ядка за руки, і Кур
цевич сказав:

— Мусиш признатися, Бородавко, як лицарський козак, що в чеснім
бою тебе переміг Конашевич. Подай йому руку, і нехай від цього дня 
буде між вами мир миром. \

Вістка про двобій між Бородавкою та Конашевичем розійшлася 
між спудеями, і повага до Петруся між товаришами збільшилася. 
Боялися ного зачіпати. Курцевич взяв Конашевича під свою опіку 
і кликав його часто до себе в гості. В Острозі жила його тітка, стара 
дівиця княжна Курцевичівна. Ходила вся в чорному, мов монашка. 
Казали, що колись її нареченого, молодого князя Чорторийського, взяли 
в неволю татари, де він і вмер. Після того княжна не схотіла пору
шити вірності своєму милому, аж до смерті. Деколи до княжича при
їздили сестри — Єлизавета і Христя. Тоді в старім домі над Горинем 
лунав дзвінкий дівочий сміх і гомін пісень при звуках струн лютні. 
В такі дні приходив до княжого дому несміливим кроком педагог Йосип 
Вишенський з Петрусем Конашевичем, бо їх обох запрошувала стара 
княжна до себе, щоб племінниці не нудилися. Приносив педагог свою 
флейту та сопілку і грав, або брав лютню і співав чистим мужнім го
лосом. То були переважно пісні релігійного змісту, і це любила стара 
княжна Курцевичівна. Але молоді панянки — Єлизавета та Христя — 
любили світські пісні і хотіли почути, як співав педагог.

— Не знаю я веселих, більше смутні,— відмовлявся Вишенський.
— Ну, то заспівайте хоч сумної,— казала Єлизавета.
Вишенський брав у руки лютню, перебрав несміло струни довгими

пальцями і задумано дивився ясно-блакитними очима на заломлену 
ліву брову княжни Єлизавети. Його погляд глибоко пірнув у її темно- 
карих очах; несподівано відчула вона, що якась таємна сила притягає 
її до очей педагога, солодко було їй в сяйві його херувимського по
гляду, не хотілося, щоб він спускав темні вії над очима. Вишенський на 
мить заплющив очі і вдарив по струнах. Єлизаветі здалося, що то з-під 
землі бреніли струни лютні, якийсь знайомий, десь давно-давно чутий 
мотив залунав у світлиці. Вона напружено ждала, хотіла почути голос 
Вишенського і слова пісні. Він грав мовчки і знов звів свої очі на 
Єлизавету.

— Та заспівайте ж, доміне педагог! Це ж має бути щось надзвичайно 
гарне,— просила княжна Христя.

— Не хочу вам співати всього, лиш кінець, а він дуже сумний:
Не всі тії та сади цвітуть,
Що весною розпускаються.
Не всі тії та вінчаються,
Що любляться та кохаються.
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У світлиці були тільки сестри та Петрусь Конашевич. Він помітив, 
як гаряча кров огнем спалахнула на ніжному смаглюватому обличчі 
княжни Єлизавети. Стояла біля вікна непорушна. Голова у неї запомо- 
рочилася. Тепер неначе блискавка освітила її мозок; вона відчула в сло
вах пісні вираз своїх почувань:

«Боже, я ж його люблю! Тепер бачу, чую це в своїм серці! Що 
мені робити? І він такими очима на мене дивиться...»

Сказала, що болить голова, і вийшла з кімнати.
Другого дня сестри виїхали з Острога. Але незабаром княжна Єли

завета приїхала в Острог до тітки сама. Казала, що їй нудно на селі, 
нема ніякого товариства. Проходячи попід вікнами дому Курцевичів, 
Петрусь не раз чув, як наспівувала княжна Єлизавета пісню, що співав 
педагог того хмарного жовтневого дня в неділю, по обіді, коли бурсаки 
мали волю від науки:

Не всі тії та вінчаються,
Що любляться та кохаються...

Від гострих, пильних школярських очей тяжко сховатися. Незаба
ром уже вся бурса говорила про те, що Вишенський ходить «на зальоти» 
до княжни Курцевичівни. Звісно, стереглися тільки, щоб не почув цих 
розмов її брат — спудей Іван Курцевич. Одного ранку якийсь бурсак 
намалював крейдою на таблиці в класі Вишенського, що стоїть на 
колінах перед панянкою, з написом грецькою та латинською мовами:

«Педагогос філон — Педагогус аманс. (Залюблений педагог)».
На це навернувся в клас сам Вишенський. Граматики не встигли 

стерти малюнка. Вишенський прочитав і вийшов мовчки з класу. Того ж 
дня написав листа до Єлизавети і передав його Петрусем.

— Від кого лист, Петрусю? — питалася княжна.
— Від пана педагога Вишенського.
— А хіба він сам до нас не прийде? Завтра ж неділя.
— Пан педагог казали, що завтра не прийдуть. Чи йти додому?
— Ні, почекай хвилинку, може, треба буде...
Не докінчила думки, розпечатала лист, писаний виразними круглими 

буквами, і почала читати. Здригнулася, кинувши оком на лист, читаючи, 
то блідла, то червоніла, була до краю схвильована. Кінчила лист і кив
нула до Петруся своєю гарною головою:

— Можеш тепер іти. Дякую.
Темний пушок на її горішній губі тремтів. Як лишилася сама, то 

затулила очі малими своїми долонями. Думала:
«Недарма ж він співав ту смутну пісню... Але ще поборюся з не

долею за своє щастя... Пише, що він, син міщанина, нерівня мені, кня
жій дочці. Але серце переборює всі перешкоди, воно не хоче знати, 
хто якого стану. Поїду до тата, буду його благати й молити, щоб не був 
ворогом своїй дочці. Але що ж? Він пише, що вже давно мав у серці 
постригтися в ченці, і жалкує, що зустріч зі мною відвернула була 
його думку від спасенного шляху... Не може цього бути! Для раювання 
на землі створив його Бог, а не на нидіння в тісній келії-труні... Ох, 
Боже милий, поможи, настав мене, щоб не була я нещасна, навіки 
одинока!»

Княжна Єлизавета поїхала до батька, сказала йому щиру правду, 
як було. Насупив густі сиві брови старий князь.

— Знайся кінь з конем, а віл з волом,— суворо процідив крізь 
зуби.

Проте жаль йому було любої дочки своєї, жаль її сліз і горя.
— Через місяць поїду в Острог, там порадимося з вашою тіточкою, 

княжною Гальшкою,— сказав дочці.
Довгий, без кінця-краю довгий був той місяць для бідолашної княж

ни Єлизавети. З вікна своєї світлиці вона дивилася на замерзлу річку, 
по якій хлопці з веселим криком ганяли киями «свинку», дивилася на 
чорні, безлисті, застиглі на морозі верби й вільхи, і ще чорніше става
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ло їй на душі. Проте в серці жевріла надія, і вечорами їй увижалися 
близько чарівні ясно-блакитні очі острозького педагога і вчувалися 
слова лагідного грудного голосу, що манили-голубили, щастя-долк> 
з другом суженим віщували.

Минув місяць, і князь, додержуючи слова, поїхав з дочкою в Острог 
на раду зі своєю сестрою. І княжна Христя була рада проїхатися 
з батьківського дому в шумний город князів Острозьких.

Був неділешній ранок, ще до церкви не дзвонили. Петрусь із Кра- 
сюком прийшов провідати свого товариша — спудея Курцевича, щоб 
разом іти на десяту годину до церкви в манастирі Святої Тройці. Обидві 
княжни зраділи Петрусеві, розпитували, що сталося нового за цей 
місяць у місті.

Тим часом старий князь радився зі своєю сестрою, просив, щоб 
вона своїм словом помогла «розвіяти дурниці» в голові племінниці 
Єлизавети. Княжна сказала:

— То вже сам Бог своєю волею розсудив. Брате мій милий, якби н& 
було Вищої Волі, то я тобі нічим не хотіла б помагати, не відмовляла б 
нашої Єлизавети від тої людини, до котрої лине її серце.

— Спам’ятайся, люба сестрице, що ти говориш! Чи ж личить княжні 
бути за сином якогось міщанина-шевця чи там кожум’яки?

— Брате мій єдиний, віра Христова не ділить людей на стани, всі 
ми рівні, однакові перед справедливим судом Божим...

Спалахнув, скипів гарячий князь Курцевич при цих сестриних сло
вах, аж стілець під ним заскрипів:

— Такої ради діждати довелося мені від рідної сестри! Замість 
охорони і пошанування нашого княжого роду старожитного,— ось тобі 
маєш...

— Не гнівайся, брате, кажу ж тобі, що вже пізно про це сперечатися. 
Сьогодні пан педагог прощається зі світом. В монастирі будуть постри- 
жини Вишенського в ченці. Така його воля й доля...

При цих словах у світлицю ввійшла княжна Єлизавета. Пополотніла,, 
світ захитався перед її очима. Знеможена, сіла на лавицю. Тітка Гальш- 
ка заспокоювала княжну. Дівчина притулилася до висохлої тітчиної по
статі, мовчки переживала несподіване горе, важко дихала, серце у неї 
майже переставало битися. Княжна Гальшка гладила Єлизаветине об
личчя, цілувала її, та бачила, що нема ліку на це лихо, що її спіткало.

— Тіточко,— прошептала,— я хочу побачити його... У церкві, ще в 
світській одежі... Ходімо... разом... В останній раз...

Петрусь бачив, як виїхала з двору до церкви в монастирі Святої 
Тройці княжа карета. За склом сиділа стара княжна Гальшка і з нею 
поряд Єлизавета, обидві в чорному убранні. Побіг собі з Красюком з а- 
каретою. Уже звіниця при монастирській церкві скликала вірних на 
Службу Божу. В супроводі своїх учнів ішов до церкви педагог Йосип 
Вишенський. Його бліде обличчя і ясно-блакитні очі сяяли неземним 
блиском, визволеною радістю і перемогою невмирущого духу над. 
смертним тілом. Побачив знайому карету Курцевичів біля воріт, угледів- 
і княжну Єлизавету. Привітно вклонився їй, перехрестився і твердим 
кроком попрямував по камінних сходах до церкви. Петрусь подивився 
на Єлизавету. Кинулася на шию до своєї тітки, тремтіла і нечутно- 
ридала безутішним, безнадійним плачем. Коні рушили від церкви.. 
Карета загуркотіла кованими колесами по твердій, мерзлій дорозі.

Перед тим як прощатися зі світським життям, педагог Вишенськийі 
покликав до себе своїх наймиліших учеників, між ними й Петруся Ко- 
нашевича, і роздарував їм усе, що вважав за непотрібне ченцеві: срібне- 
дзеркальце і бритву дав одному, червоний козацький пояс і шапку дру
гому. Роздав і те, чим тішив свій слух,— лютню, флейту, сопілку і 
бандуру.

— Не треба мені вавилонської страсної музики, вона людей до гріха 
доводить. Вистачить мені чистим голосом і молитвою славити Бога ми
лосердного і благати, щоб простив гріхи вільні й невільні...
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Так не стало веселого, радісного педагога Йосипа. В чорній рясі зі 
своєї монастирської келії приходив учити спудеїв Острозької школи ди- 
даскал Іван Вишенський, замкнений, мовчазний, з похиленою головою 
і спущеними до землі очима під темними віями. Уже не давав жартів
ливих, дотепних прізвищ учням лінивим, не звав їх «півтораками» та 
«душманами». Здавалося спудеям, що нова людина стала з колишнього 
педагога Йосипа. Був строгий до других і найбільше до себе, гартував 
свій дух до великої боротьби за цілість церкви благочестивої Східної. 
Бо вже стріли гартовані полетіли з Варшави, цілячи в саме серце на
роду українського, а все на те, щоб «Русь не була Руссю».

Скоро після постриження Вишенського пішла по Україні чутка, 
що й княжна Єлизавета Курцевичівна пішла в черниці. Не послухала 
ні батькових уговорів, ні намов тітки Гальшки, ні благань свого брата 
й сестри Христі. Недовго прожила в чорній одежі, тільки два роки. 
Зів’яла, як квітка, підрізана серпом у полі. Простий дерев’яний хрест, 
прикрашений дівочою білою хустиною з блакитними розводами, позна
чив її могилу. Така була остання воля нещасливої княжни...

Минав рік за роком у науці в Острозькій школі. Петрусь Конашевич 
із граматика зробився студентом риторики, потім — піїтики, учився 
діалектики, астрономії, знав багато напам’ять з Часословця, Псалтиря 
та з Євангелії. Знав і спів церковний — «хомовий» та «партесний». Був 
він найвизначніший між «протосхолами» (першими учнями), читав 
з грецьких філософів твори Платона та Аристотеля, з істориків — Ксено- 
фонта, Фукидида, Плутарха та інших. Коли при кінці року роздавав 
отець ректор нагороди пильнішим, успішним спудеям, то в їх числі 
завжди на першім місці стояло ім’я Петра Конашевича. Із скромного, 
трохи замкнутого в собі хлопця виріс високий юнак з широкими плечи
ма, сміливим, відкритим поглядом сіро-зелених очей, з русими вусиками. 
Зачитувався Плутарховими «рівнобіжними життєписами», переживав 
у душі пригоди Александра Македонського, Алкибіяда, Ганнібала, Пе- 
рикла, Цезаря та інших визначних діячів греко-римського світу. Приязнь 
між ним та ченцем дидаскалом Іваном Вишенським за роки науки ви
росла ще більше:

— Бог тобі дав, юначе, розум і силу тілесну. Не змарнуй цих дарів 
Неба, послужи у міру сили своєму народові і святій церкві. Чорні хмари 
зібралися над нашою благочестивою Україною-Руссю, мов льви рикаючі, 
шукають вороги жертви своєї на нашій землі. Не даймося! Борімося 
і словом, і ділом за своє право та за спасіння душ наших,— так не 
один раз казав чернець Іван Вишенський своєму вихованцеві. Бачив 
він, що князі й великі пани українські покидають свою віру й народ, 
переходять на польське, і видющим оком направив думку Конашевича 
на Військо Запорозьке:

— Бачу, бачу, Петре,— там росте та сила, що на ній вибудується 
новий, міцний і величний храм нашої благочестивої церкви. Ось уже 
відібрав Рим у нас єпископів, забирає Варшава церкви й монастирі, 
віра наша старовинна потоптана. Польща хоче панувати не тільки над 
нашими тілами, але й над душами. І прийде час, коли з апостольських 
престолів, від східних патріархів, пролунає до тебе голос святитель
ський: «Петре, паси мої вівці!»

Гляди ж, не змарнуй моїх надій, що на тебе покладаю. На За
порожжя, між козаками, веде твоя дорога, маєш запалити між сте
повим лицарством невгасиме огнище боротьби за нашу предківську 
віру.

— А ви, пане дидаскале, не підете на Запорожжя? — питався Кона- 
шевич Вишенського.

Чернець тяжко зітхнув:
— Милий мені рідний край, але хочу ще відбути один подвиг, помо

литися за Україну між монахами-схимниками на святій Афонській горі. 
Буду там благати Господа милосердного за нашу церкву і за народ 
наш, щоб Всемогутній не дав нас на поталу чужинцям...
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Був похмурий осінній день. Пожовкле листя сипалося з осокорів, 
з берестків і кленів. Вітер горнув листя сильними поривами, мов лопа
тою, а воно шуміло, неначе морські хвилі. Того дня вийшов із Острога 
бідно вдягнений чернець Іван, у постолах, з клунком за плечима, з ве
ликою палицею-носохом у руці. Напередодні він попрощався зі своїми 
вихованцями, поблагословив їх і попрямував через Львів та через Во
лощину до Святої Афонської гори.

Конашевич почув себе тепер одиноким сиротою в Острозі. Вже не 
було з ким розмовляти до глибокої ночі так щиро й захоплено про 
церковні та світські діла, як, бувало, в монастирській келії Вишенського, 
де сухий чебрець, васильки, полин і олива творили своїми пахощами 
настрій, що веде людину вгору, до неба, до вічності й безсмертя.

І останній рік науки в школі кінчався.
Настала тепла весна, за нею гаряче літо, спорожніли бурса і школа 

в Острозі. Молодий князь Курцевич з Петром Конашевичем і Грицем 
Красюком, кінчивши науку, збиралися їхати на Наддніпрянські землі до 
козаків запорозьких. Разом із ними виїхала княжна Гальшка Курцеви- 
чівна зі своєю племінницею Христею до Білої Церкви, де був старостою 
князь Дмитро Курцевич,— брат Володимирського підстарости.

На Січ
Юнаки аж тепер, виїхавши за мури й вали міста Острога, відчули, 

що минули роки науки і суворої дисципліни в школі і що вони вільні, 
можуть робити із своїм життям так, як кому подобається.

— Мені, хлопці, здається, мов я вдруге на світ народився,— казав- 
Гриць Красюк.— Ось візьму стану на цій могилі на руки догори ногами 
та й стоятиму хоч цілий день. Хто мені заборонить?

Конашевич з Курцевичем сміялися з цієї забаганки:
— Ану спробуй, Грицю, побачиш, що недовго встоїш на руках. І на 

одній нозі години не простоїш, а то хочеш цілий день униз головою. Не 
дуже вповай на цю вільність. Якраз попадешся татаринові на аркан,— 
казав товаришеві Петро.

Дорогою різні думки роїлися в Петровій голові. Недавно, на Велик
день, повмирали за один тиждень його батько й мати. Зосталася на
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господарстві старша сестра, що була замужем за шляхтичем Голубом. 
По скінченні науки в Острозі навідався Петро додому, відправив пана
хиду за батьком і матір’ю. Сиротою почув себе в рідній хаті і в світі.

«Що мені робити дома?» І згадав слова дидаскала Вишенського 
шро Запорожжя.

«Десь там мої брати козакують»,— думав собі. Брати його, що вже 
.додому не верталися, не хотіли їсти пісного підгірського хліба. Сестра 
казала Петрові, що раз були в Самборі козаки запорозькі: оповідали, 
що Роман і Данило були разом з гетьманом Лободою та Наливайком, 
билися з коронним польським військом. Після того не було чути нічого 
про братів. Чи вони живі зосталися після страшної різні на Солоницькім 
полі під Лубнами 1596 року, чи полягли смертю хоробрих,— ніхто не 
знав.

«Піду на Січ, за Пороги, може, знайду своїх братів»,— задав собі 
Петро Конашевич. Ще перед від’їздом з Острога на Самбірщину умов- 
.лявся він з Курцевичем та з Красюком, щоб разом вирушити в ши
рокий світ. Курцевича манила Італія з її наукою та мистецтвом, хотів 
побачити країну, де колись жили Ціцерон, Горацій, Помпей і Цезар. 
Храсюка та Конашевича тягло на Схід, до Дніпра.

— Там,— казав Петро до Курцевича,— Ціцерони та Вергілії, а по 
нашій Україні ходив пішки сам батько історії — грек Геродот. У них 
Сенека-філософ, а на Україні за 5 віків до Христа був скіф-філософ 
Анахарсис. Попереду пізнаймо добре свій рідний край, а потім і в чужі 

землі заглянемо.
Була ще одна причина, що Конашевич не хотів виїздити з України 

на чужину. Але ця причина сиділа так глибоко в його серці, що ніхто 
лро неї й не догадувався. Було так: поки Петро вчився в Острозькій 
школі, із малої дівчини Христі, з темно-карими очима та з ясно-русими 
косами, виросла пишна вродою панна, хороша, як гарний майовий 
.день. Смерть сестри Єлизавети не минула для неї без сліду: вона почу
вала себе одинокою в рідному домі, нудьгувала. Брат учився в Острозі, 
батько рідко бував дома, все їздив на свій старостинський уряд у Во
лодимир. Деколи старий князь відсилав свою дочку в Острог до тітки 
Гальшки. Тоді до Курцевичів приходив Конашевич з Красюком. Зга
дували Вишенського та давню пригоду з гайдуками Сєраковського на 
великій дорозі. Сіро-зелені очі спудея Конашевича часто зустрічалися 
.з темно-карими очима княжни Христі, і вони обоє чули, що якась ча
рівна струна починає ніжним тоном гомоніти від серця до серця: так 
степовий вітер ледве чутно грає невидимим крилом по сиво-білій сухій 
тирсі в гарячий літній день, коли вівці в отарі стоять недвижно, похи
ливши напечені сонцем голови до землі, і тільки малі рухомі кружала 
в траві віщують недалеку бурю.

Як приїздила княжна Христа до тітки в Острог, то все оживало 
й молоділо в княжім домі. До Івана Курцевича сходилися його това
риші спудеї, а до Христі прибігали її подруги й приятельки — остро- 
жанки. Лунали пісні, грала бандура дидаскала Вишенського в руках 
Конашевича, від танців вгинався поміст у княжих світлицях.

— По той бік гора, 
а по сен друга.
Поміж тими крутими горами 
сходила зоря...—

.заграв свою підгірську мелодію Конашевич і думав, пильно глянувши 
в Христині темно-карі очі: «Буде моя чи не буде? Як заплющить зараз 
-очі — значить буде».

Мовби вгадавши Петрову думку, Христя почервоніла, як мак, і враз 
.заплющила очі.

«Ні, нічого не буду їй казати,— міркував собі Конашевич.— Палкої 
вдачі Курцевичі, уперті: ломляться, а не згинаються. Якщо Христя до
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мене не байдужа, а старий князь скаже своє «ні», то не хотів би я, щоб 
і вона пішла сестриним слідом. Нехай час буде лікарем наших турбот. 
Піду на Запорожжя, здобуду славу в походах і боях, тоді не буде гор
дий князь казати, що я — нерівня його дочці».

Як виїздила Христя з тіткою до Білої Церкви, то виряджали їх брат 
Іван Курцевич та Конашевич з Красюком. Княжна знала, що юнаки 
збираються на Запорожжя, і була задумана й сумна. Перед від’їздом 
зосталася на самоті в дворі біля річки з Конашевичем. Питалася, чи 
буде скучати за своїми знайомими в Острозі.

— Я, мабуть, буду скучати і нудьгувати, та чи хто мене тут зга
дає? — казав Петро.

Христя мовчала. В її темно-карих очах щось заблищало.
Тоді Петро сказав:
— Моя хороша Христе! Дайте мені два роки часу. Як не верну

с я — значить, пропав. А коли буду живий і прийду до вашого батень
ка, то нашому щастю не буде перепон.

Сяйво надії освітило її очі:
— Ось, Петре, моя хустина. Нехай Бог вам помагає. А я буду жда

ти не два роки, а як треба, то й двадцять два.
— Христе,— почувся голос тітки Гальшки,— вже вози готові. Іди, 

помолимося на дорогу.
Через годину коляса з возами та з кінними вояками князя Курце- 

вича покинула Острог. В супроводі були й три товариші-спудеї. Умови
лися, що доїдуть до Білої Церкви разом з княжнами — старою і моло
дою,— а відтіль самі рушать на Січ Запорозьку. їдучи, спудеї розмов
ляли між собою про тодішні церковні спори між римською та грецькою 
церквою на Україні. Згадували Вишенського, що прислав своє «Обли- 
ченіе діявола миродержця», направлене проти тих, що покинули свою 
віру і перекинулися до поляків.

— Той уміє допекти! Як прочитаєш, то аж гаряче робиться в го
лові. Дав же Бог такий дар слова людині! — захоплювався молодий 
князь Курцевич.

— Це святий чоловік, наш педагог,— промовив Петро.— Тільки мені 
якось дивно, що він, вишколений Платоновою філософією та діалекти
кою Аристотеля, тепер з Афонської гори кидає громи на старовинну 
грецьку й римську освіту. Таж сам апостол Павло мав велике знання 
грецької філософії, і вона йому нічим не пошкодила, тільки помагала. 
Чому б мали цуратися грецької та римської науки ми? З самою церков
нослов’янською мовою, як її не хвали, далеко не заїдеш...

Юнаки були добре озброєні. Конашевич був на батьківськім сірім 
коні, Красюкові подарував коня доброго із власного табуна Курцевич. 
Окрім самопалів, шабель та списів, юнаки, за прикладом Конашевича, 
взяли з собою луки і сагайдаки з стрілами. В Острозькій школі не 
занедбувалася й воєнна наука, спудеї часто робили вправи в стрілянні 
з гармат і рушниць, їздили на конях, пробували, як далеко летять 
стріли з луків. При тих вправах найметкіше посилав стріли Петро 
Конашевич, що не розлучався з своїм луком і сагайдаком у час, віль
ний від науки. Тим-то й прозвали його товариші в школі «Сагайдач
ним», і це прізвище вживалося частіше, чим його природне ім’я — Ко
нашевич.

Під Білою Церквою розпрощалися юнаки з княжнами і рушили самі 
на південний схід, на Запорожжя. Були саме жнива, на нивах дзвеніли 
коси, і блищали гострі серпи. Хлібороби поспішали жати і в’язати 
снопи. Мало було чути розмов та співу. Знали, що саме в жнива, коли 
люди розходяться по своїх нивах, татари люблять наїздити в Україну, 
щоб забирати ясир. Тому між нивами на могилах і горбках увесь час 
стояли озброєні вартові з наготовленими снопами соломи або з смоля
ними бочками, щоб запалити, коли б наближалася орда. Косарі не ви
ходили в поле без рушниць та іншої зброї. Якщо ординці приходили 
так несподівано, що не було можна втекти в городки або в оборонні
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замочки, то люди ховалися в свої малі твердині, вимуровані всюди між 
нивами з глини, з бійницями для стріляння з рушниць і луків.

— Помагай вам, Боже,— казали острожани, коли здибали за Бо- 
гуславом женців при дорозі.

— Спасибі, дай, Боже, здоров’я й вам,— відповідали косарі.— Чи 
далеко їдете?

— Та на Запорожжя.
— То добре. Так як зустрінете там мого сина, Михайла Дорошенка, 

то передайте поклін від мене,— казав старий вусатий чоловік, по-ко
зацькому вбраний.

т- Добре, передамо. А який він, старшого віку чи молодий?
— Та такий, може, як ви. Торік кінчив науку в Братській школі 

у Львові та й пішов на Січ, щоб не звали товариші пічкуром. Ми, 
бачте, здавна козакуємо,— хвалився старий Дорошенко.

Дорошенкові косарі та женці саме сідали полуднувати над висо
ким берегом малої річки. У тихій воді скидалася риба.

— Сідайте, панове-молодці, до нас полуднувати. Вам же далека 
дорога стелиться,— казав гостинний старий запорожець Дорошенко.

Юнаки дякували і сіли біля рушника, на якім були скибки білої 
пухкої паляниці, сушена риба-тарань, свіжа зелена цибуля й редька. 
Було й сало, добре висолене. Жниці — все молоді дівчата й молодиці 
з загорілими від сонця щоками, веселими цікавими очима поглядати 
на острозьких юнаків. Жваві цокотухи розбалакалися з мандрівниками, 
на жарти відповідали жартами, питали, як кого звуть. Жалкували, що 
нема молодого Михайла Дорошенка.

— Той умів людей на сміх підіймати. Бувало, йдеш та й поздоров
каєшся до нього — «Боже, поможи», а він, до прикладу, відповідає: 
«Так і кажи». Так як ухопить за руки, то вже не вирвешся від нього, 
такі пальці, мов залізо тверді.

— Ти, Вівдю, мов нарікаєш на Михайла, а, мабуть, не від того, щоб 
вхоїгіив тебе не тільки за руки, а, Може, щоб і до серця міцно пригор
нув,— сміялися дівчата.

Вівдя почервоніла і нічого не сказала.
Курцевич і Красюк, розмовляючи з жницями, і самі пробували 

силу своїх пальців на поколених снопами та остюками дівочих руках. 
Тільки Петро був мовчазний і, замислившись, курив люльку.

Не вслухаючись у жарти й дотепи, Петро думав про Христю. Смут
ний погляд її темно-карих очей при розлуці на дорозі коло Білої Церкви 
все йому ввижався, виринали в пам’яті руса коса і червоні коралі та 
золотий дукач на білій шиї.

Юнаки подякували старому Дорошенкові за підвечірок, попроща
лися з ним та з веселими дівчатами і сіли на коней.

— Гей, Сагайдачний, візьми з собою котрусь на Запорожжя,— гу
кали дівчата і сміялися, зблискуючи білими зубами.

— Спасибі, мені й люльки вистачить, вона не плаче, не моргає бро
вами і їсти не просить,— усміхаючись, казав Петро.

Поспішали на Січ, аж коні почали приставати. Біля Тясмина зуст
ріли наполоханих людей, казали, що того дня ранком гнали татари 
ясир з України, десь аж з-під Білої Церкви. У Петра Конашевича за
щеміло серце, мовби чуло біду.

«Це ж туди поїхала Христя з старою княжною...»
Малюнки В. Мігченка. 

(Продовження повісті у наступних числах)
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ВИДАТНІ ІСТОРИЧНІ пости

Іван Лисенко

МИТРОПОЛИТ ЙОСИП 
НЕЛЮБОВИЧ-ТУКАЛЬСЬКИЙ

Історія, як відомо, повторюється, і найчастіше в не кращих своїх 
епізодах. Сьогодні, коли в Україні йде гостра боротьба між релігій
ними конфесіями, як не згадати трагічну сторінку нашої церкви в пе
ріод Руїни (60-ті роки XVII ст.). У цьому зв’язку хотілося б звернутися 
до постаті київського митрополита Йосипа Нелюбовича-Тукальського, 
активного борця за незалежність України та її церкви у XVII ст.

...Старовинний Корсунь, мабуть, не знав ще такого велелюддя, як 
восени 1663 р., коли тут зібрався собор українського духовенства. Мали 
обрати нового митрополита замість покійного Діонисія Балабана. 
Опальний пастир, що не підкорився московському патріарху, останні 
роки жив у Корсуні, вигнаний з Києва воєводою П. Шереметьевим. 
Своїм втручанням у справи української церкви Москва внесла великий 
розлад у ціле суспільство. І тому не дивно, що вибори нового митропо
лита зайшли в глухий кут. Більшість віруючих, передусім козацтво, 
посполиті і значна частина правобережного духовенства, воліла мати 
за свого пастиря народного улюбленця — білоруського єпископа Йосипа 
Нелюбовича-Тукальського. Він користувався народною довірою, був 
близький до тієї козацької старшини, яка боролася за незалежність 
України. Інша група, переважно прихильники пропольського гетьмана 
Павла Тетері, стояла за перемиського єпископа Антонія Винницького. 
Вибори було відкладено, і 19 листопада православні знову зібралися 
в Корсуні, щоб дійти остаточної згоди. Але й цього разу кожна сторо
на залишилася на своїх позиціях. Звісно, польський король Ян Кази
мир, який хотів бачити на київській митрополії свого ставленика, 
перевагу віддав Антонію Винницькому, і той був затверджений його 
указом від 24 листопада 1663 р. Але опозиційне козацтво й духовен
ство рішуче опротестували це рішення, і 4 березня наступного року 
Й. Тукальський також був затверджений київським митрополитом *.

Йосип Тукальський (Нелюбович — це його прибране ім’я) був 
уродженцем Правобережної України, походив з духовної родини. 
Де саме вчився Тукальський, невідомо. Після повернення на бать
ківщину він прийняв монаший постриг в одному з литовських 
монастирів. Уже тоді, попри відірваність від України, у своїх пропові
дях він засуджує Б. Хмельницького за його непослідовну політику, за 
відхід від народних інтересів. Цим Тукальський здобув симпатії серед
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тієї козацької старшини, яка була проти Переяславської ради й висту
пала за незалежну Україну.

1654 р. Тукальський був висвячений на архімандрита Віленського 
монастиря. -Крім того, він вважався «старшим» Пінського, Лещинсько- 
го та інших монастирів Білорусії. Коли 1661 р. константинопольський 
патріарх виголосив анафему мстиславському єпископу Мефодію, на 
його місце київський митрополит Діонисій Балабан висвятив Йосипа 
Тукальського. Пізніше він став єпископом білоруським і могилівським, 
а згодом — намісником, або адміністратором київського митрополита 
в Литві. На час обрання його митрополитом він мав широкі зв’язки 
з козацькою старшиною. Серед тих, хто особливо його підтримував на 
Корсунському соборі, були Іван Виговський та Юрій Хмельницький.

Після одержання королівського благословення обидва митрополити 
вважали себе законними правителями і кожний був визнаний своєю 
партією. Але такий розклад сил не всіх задовольняв, зокрема гетьмана 
П. Тетерю. Йому хотілося бачити на київському митрополичому столі 
тільки свого ставленика Антонія Винницького, чого він міг до
сягти лише усуненням із митрополії Йосипа Тукальського. Це було не 
під силу зробити самому гетьману. Популярність И. Тукальського була 
настільки велика, що з нею мусив рахуватися навіть король.

Тоді Тетеря вдався до хитрого маневру, для чого використав ліво
бережних єпископів, які проголосували на соборі проти Й. Тукаль
ського. Крім іншого, він звинуватив митрополита в політичній неблаго- 
надійності і повідомив короля, буцімто Йосип закликав до відділення 
України від Польщі. Реакція Яна Казимира не забарилася. Полковник 
Стефан Чарнецький запросив українську делегацію у складі И. Ту
кальського, Ю. Хмельницького та Г. Гуляницького до себе на нараду. 
Після люб’язної розмови на них при виході вже чекала варта, щоб від
правити до Варшави. Звідти заарештованих без будь-якого розсліду
вання й суду було кинуто до Марієнбурзької фортеці2. Івана Вигов- 
ського в цей же час підступно захопив у Корсуні полковник Махов- 
ський. Через кілька днів він був розстріляний3.

Після такого самочинства П. Тетеря був спокійний за А. Винниць
кого, який тепер єдиний управляв київською митрополією. Хто знає, 
скільки б просидів у Марієнбурзі И. Тукальський, коли б його не 
звільнив Петро Дорошенко, новий гетьман Правобережної України. 
Під час одного з селянських заворушень військо П. Тетері було роз
бите отаманом В. Дрозденком (1665 р.). Тетеря втік до Варшави, а 
гетьманом було проголошено П. Дорошенка. Він заплатив за опально
го пастиря життям кількох отаманів (у тому числі й Степана Опари), 
що були в опозиції до Дорошенка. Але й цього для короля було за
мало: він вимагав каяття Тукальського. Після важких роздумів остан
ній звернувся до Яна Казимира з листом, в якому поклявся на вірність 
Польщі. 1666 р. київського митрополита було випущено на волю.

Однак по приїзді до Чигирина, гетьманської резиденції П. Доро
шенка, Тукальський не поспішав виконувати взяті перед королем зобо
в’язання. Він зближається з новим гетьманом і бачить у ньому не лише 
свого однодумця, а й активного поборника незалежної України. П. До
рошенко також добре розумів, кого він прихистив. Й. Тукальський 
тепер постійно живе у Троїцькому монастирі, що стає відтоді центром 
не лише церковного, а й політичного життя в Україні. Перед гетьма
ном і митрополитом стояло одне питання: як далі існувати Україні, 
затиснутій з обох боків державами-агресорами. П. Дорошенку, а тим 
більше И. Тукальському, який пережив усі жахи польської «опіки», 
орієнтація на Яна Казимира була неприйнятна. Але не було в них 
симпатій і до Росії, яка підписала Андрусівське перемир’я (1667 р.).

Отже, залишався третій, «турецький», варіант. Хоча И. Тукаль
ський і розумів, чого він вартий, але заперечувати гетьманові, який 
вбачав у цьому єдиний вихід, митрополит не хотів. Боротися одна з 
двома агресорами знесилена Україна була не в змозі. Крім того, Ту-
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кальський сподівався, що в цій ситуації він матиме підтримку констан
тинопольського патріарха. Остання обставина, очевидно, була вирі
шальною.

1668 р. И. Тукальський посилає до Константинополя брацлавського 
протопопа Романа Ракушку-Романовського з проханням визначитися 
в Україні з митрополитом. Під тиском турецького султана патріарх 
Мефодій видає йому грамоту, яка утверджує Йосипа Нелюбовича-Ту- 
кальського в митрополичому званні й забороняє при цьому іншій особі 
називати себе київським митрополитом. З цього часу Антоній Вин
ницький змушений був розпрощатися з титулом «митрополита київ
ського, галицького й усієї Русі» й повернутися до своєї кафедри в Пе
ремишль, де розпочав активну боротьбу зі своїм суперником — уніат
ським єпископом Терлецьким. Отже, на Правобережній Україні, на
решті, утвердилася влада єдиного духовного правителя — митрополита 
Йосипа Нелюбовича-Тукальського4.

Авторитет Тукальського зміцнюється, з ним починає рахуватися 
київське духовенство, де він має опору в особі архімандрита Лазаря 
Барановича. Доказом того, що митрополита Йосипа визнало своїм 
законним і бажаним правителем духовенство Східної України, є не . 
тільки листи церковних осіб (Лазаря Барановича, Інокентія Гізеля), 
а й те, що священики Лівобережжя йшли висвячуватися саме до нього. 
Так, відомо, що майбутній митрополит Дмитро Ростовський 1669 р. 
одержав від И. Тукальського хіротонію ієродіакона.

У той час, коли Тукальський приїхав до Чигирина, на Лівобережжі 
гетьманував Іван Брюховецький, а православною церквою керував 
єпископ Мефодій, давній противник Йосипа. Обидва були ставленика
ми Москви й ретельно виконували всі її накази. І. Брюховецького 
народ не любив за його зрадницьку політику, й невдовзі на Східній 
Україні почали спалахувати повстання. Щоб уникнути небажаних на
слідків, гетьман їде до російського царя і просить прислати в ліво
бережні міста воєвод і військо, а в Київ — митрополита з Москви.

Цей план викликав глибоке невдоволення українського духовен
ства. Блюститель Мефодій, печерський архімандрит Гізель, а також 
представники інших київських монастирів з’явилися до воєводи П. Ше- 
реметьєва з протестом: «Якщо в нас бути митрополиту московському, 
а не нашому обранцю, то нехай уже його величність велить нас усіх 
стратити, ми на це добровільно не підемо, і якщо приїде до нас у Київ 
з Москви митрополит, ми закриємося в монастирях і не вийдемо, хіба 
що нас потім за ноги виволочуть. Краще смерть прийняти, ніж допусти
ти московського митрополита» 5.

Звичайно, активні дії київських церковників відбувалися не без по
рад Тукальського, котрий мав чимало прихильників. Потрібний був 
перший крок, який би збудив народ. Таким кроком стала промова 
єпископа Мефодія, виголошена в Києво-Печерській лавріб. Почалася 
міжусобна війна. Наляканий народним гнівом, І. Брюховецький на 
Гадяцькій раді (1668 р.) приймає турецьку орієнтацію П. Дорошенка 
і И. Тукальського. Але заворушення не втихали.

Після таких подій (особливо промови’в лаврі) становище єпископа 
Мефодія було непевним. Він їде вибачатися до царя 7, за що й одержує 
підвищення. Крім того, монарх наказує йому помиритися з І. Брюхо- 
вецьким. Завдяки своїй спритності, Мефодій не лише примиряється 
з гетьманом, а і вступає з ним у родинні зв’язки (видає свою дочку 
за його племінника). Він знову стає церковним управителем усього 
Лівобережжя, що було підпорядковане московському патріархату.

Однак така поведінка Мефодія викликала осуд українського духо
венства. Ускладнюються і стосунки Мефодія з Брюховецьким, про що 
цареві доповідає київський воєвода П. Шереметьєв. Невдовзі гетьман 
Дорошенко кинув Мефодія до чигиринської в’язниці. Тукальський по
слав до нього монаха, який від імені свого архіпастиря вимагав архі
єрейську мантію і при цьому сказав: «Велів тобі мовити митрополит:
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ти бути єпископом недостойний: по-перше, тому що потиснув руку мос
ковського патріарха, а по-друге, що служиш російському цареві, й не 
бажаєш добра гетьману Дорошенку й митрополиту Йосипу»8. Після 
втрати єпископського сану Мефодій був відправлений до уманського 
монастиря, звідки втік до Києва. Тут він знову був схоплений за нака
зом воєводи П. Шереметьєва й вивезений до Москви, де помер у Ново- 
спаському монастирі9.

Не встиг Тукальський заспокоїтися після усунення Мефодія, як 
з ’явився інший претендент на київську митрополію в особі львівського 
єпископа Йосипа Шумлянського, якого підтримував польський король. 
Та П. Дорошенко й цього разу захистив свого однодумця і друга: він 
схопив Шумлянського в Могилеві-на-Дністрі й кинув і його до тієї ж 
в’язниці, де сидів Мефодій. Однак Тукальський умовив гетьмана ви
пустити авантюриста, який після того вже ніколи не посягав на митро
поличу кафедру.

Проте стосунки між Росією та Україною дедалі більше ускладню
ються, і цар шукає примирення: він відряджає послів до гетьмана 
Дорошенка. И. Тукальський, який завжди був головним радником геть
мана, в одній зі своїх відозв до київського воєводи писав з цього при
воду: «Козаки лише тоді ударять чолом під високу руку московського 
государя, коли він не буде засилати в українські міста своїх воєводів 
та інших приказних людей, не збиратиме податки, не порушуватиме 
козацькі вольності й визнає Петра Дорошенка володарем обох сторін 
Дніпра» 10. Та Москва не погодилася на ці умови, й боротьба продовжу
валася. В одній із сутичок розгнівані козаки вбили І. Брюхо- 
вецького Замість нього на Глухівській раді (03.03.1669 р.) гетьманом 
було обрано й затверджено Москвою Дем’яна Многогрішного.

Однак надходив час, коли за Андрусівським перемир’ям Київ мав 
остаточно перейти до Польщі. Це питання тоді бентежило всю Україну, 
бо «це місто для віри мало особливе значення». Тоді говорили так: 
«Куди Київ — туди й Україна». Тому багато хто вважав, що краще 
Київ віддати Росії, ніж католицькій Польщі. В цій ситуації Йосип 
Тукальський переконує гетьмана Дорошенка та інших політичних дія
чів, що Київ має належати Росії. Передача його Польщі означала б 
трагедію для всієї України. На Глухівській раді було вирішено про
сити царя не віддавати полякам цього православного міста. Були супе
речки й щодо церковної ієрархії. Лазар Баранович, наприклад, просив 
російського царя на випадок переходу Києва до Польщі затвердити 
резиденцію митрополита в Чернігові.

Й. Тукальський і П. Дорошенко робили все можливе, аби Києвом 
не заволоділи поляки. Як зазначав потім Лазар Баранович, Україна 
зобов’язана саме цим двом політикам, що Київ не було віддано Польщі. 
Не випадково П. Дорошенко сказав московському послу: «Я не бажаю 
християнського кровопролиття, погоджусь бути під рукою великого 
государя; ми голову зі своїм військом покладемо, а Київ полякам не 
віддамо» 12.

Після приєднання Києва до Росії Тукальський і Дорошенко зверта
ють свої погляди на Москву. Але при цьому наполягають на послідов
ному? дотриманні тих угод, які були вироблені на Переяславській раді 
1654 р. Крім того, И. Тукальський просить російського царя повернути 
йому Київ і висловлює побажання, щоб і весь православний народ Пра
вобережної України, який зазнав весь тягар польського поневолення, 
приєднався до Росії.

Однак голос Й. Тукальського та його однодумців у Москві не почу
ли. Цар не довіряв Дорошенкові, не вірив і Тукальському. Відмова 
була аргументована такою причиною: московський і польський уряди 
домовилися скликати з’їзд послів, де йтиметься про київську митро
полію. Й. Тукальського мали повідомити про наслідки домовленості. 
Але цей з’їзд і не збирався порушувати питання, яке хвилювало не 
тільки митрополита, а й усіх православних України.
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И. Тукальський жив то в Чигирині, то в Корсуні, то в Каневі, вико
нуючи свої пастирські обов’язки. Польща полювала за ним, а Москва 
продовжувала вважати його зрадником. Тукальський це знав. Але він 
знав і те, що мусить служити лише своїй Вітчизні — Україні, для якої 
поклав усе своє життя. В листі до Опанаса Ордін-Нащокіна, росій
ського державного діяча, він писав: «Боляче душі моїй! Як можу я 
називатися пастирем, коли розгублено стадо! О, хай збере його тво
рець, який спокутував своєю кров’ю!» 13

Не можна обминути увагою й турботу митрополита Тукальського 
про науку й освіту, зокрема Київську колегію. Звичайно, в добу Руїни 
освіта, наука й культура переживали тяжчі часи. Однак Тукальський 
у міру можливого намагався відроджувати духовне життя в Україні. 
Коли в 60-х роках була знищена Київська колегія, відновлювати її 
взявся ректор Варлаам Ясинський. Він звернувся до християнської 
благочинності всіх поборників української освіти. И. Тукальський з 
радістю відгукнувся. У своєму листі до ректора він писав, що хоча він 
і бідний, але віддає свої Стайки (подаровані Дорошенком на його 
утримання) для підтримки цієї святині.

Знесилений нерівною боротьбою з ворогами, пастир-страдник і ви
гнанець поступово наближався до заходу свого життя. Він розумів, 
що його митрополича влада трималася на шаблях Дорошенка, й падін
ня останнього буде і його кінцем. Невдовзі Тукальський тяжко захво
рів. П. Дорошенко не вірив у близький кінець свого радника й вірного 
друга, але 5 серпня 1675 р. митрополит Й. Нелюбович-Тукальський 
відійшов у вічність. Навіть у, свій передсмертний час він думав про 
Вітчизну й ім’ям Божим закликав П. Дорошенка відійти, нарешті, від 
турецького султана і тільки власними силами рятувати Українун.

Спершу Тукальський був похований у Троїцькому монастирі в Чи
гирині, де і жив. Але 1678 р. перед турецькою навалою за наказом 
ієромонаха Макарія Русановича тіло митрополита було перенесене 
до Преображенської церкви Мгарського монастиря, що біля Лубен. 
Коли після Полтавської битви цей монастир відвідав Петро І, він на
казав гробницю Тукальського замурувати у стіну. Навіть мертвий 
митрополит не давав спокою російським самодержцям, які його люто 
ненавиділи.

Зате співвітчизники, його сучасники глибоко шанували Й. Тукаль
ського. Лазар; Баранович після його смерті написав чудову епітафію ,5, 
в якій у високих поетичних образах змалював праведне життя митро
полита, його любов до України та боротьбу за її незалежність.

Архів Й. Тукальського 1688 р. було передано до Києво-Печерської 
лаври. Деякі з проповідей Йосипа Нелюбовича-Тукальського пізніше 
були опубліковані. Всією своєю діяльністю і подвижницьким життям 
він вірно служив рідному народові. 1 11

1 Літопис Самовидця.— К., 1971.— С. 95.
2 Бантьіш-Каменский Д. История Малой России.— К., 1993.— С. 254.
3 Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки.— К., 1992.— С. 132.
4 Літопис Самовидця.—К, 1971.— С. 110.
5 Викуп Ті. Иосиф Нелюбович-Тукальский // Відділ рукописів (Далі: ВР) ЦНБ 

НАН України.— Ф. 1.—№ 1221.
6 Бантьіш-Каменский. Д. История Малой России.— К., 1993.— С. 261.
7 Там само.— С. 269.
8 Викуп П. Иосиф Нелюбович-Тукальский // ВР ЦНБ.— Ф. 1.— № 1221.
9 Бантьіш-Каменский Д. История Малой России.— К., 1993.— С. 272.
10 Викуп П. Иосиф Нелюбович-Тукальский // ВР ЦНБ.— Ф. 1.— № 1221.
11 Літопис Самовидця.— К., 1971.— С. 105.
12 Костомаров Н. Рунна // Вестник Европьі.— 1879.— Сентябрь.— С. 31.
13 Викуп П. Иосиф Нелюбович-Тукальский // ВР ЦНБ.— Ф. 1.— № 1221.
14 Соловьев С. История России с древнейших Бремен.— СПб., 1872.— Т. 13.— 

С. 251.
15 Велично С. Літопис.— К., 1991.— Т. 2.— С. 197—199.



ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗВІДКИ

Бертіль Хегман
(м. Хельсінтборг, Швеція)

ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКА 
ВЕЛИКА СТРАТЕГІЯ 

ЩОДО РОСІЇ (І709-І7І4рр.)
Коли турецький Великий Візир Мехмед Балташи з армією, що на

лічувала близько 80 000 солдат1, б березня 1711 р. виступив з Кон
стантинополя, шведський король Карл XII у вигнанні в Бендерах (що 
належали тоді Оттоманській імперії) з полегшенням зітхнув.

його представники2 при дворі султана Ахмеда III домагалися, щоб 
Оттоманська імперія оголосила в листопаді 1710 р. війну Росії. Це 
було головним поясненням перебування короля в Північній окраїні 
Отаманської імперії. Після поразки, якої зазнали шведсько-українські 
війська під Полтавою у червні 1709 р. від царя Петра, і шведської 
капітуляції біля Переволочни, близько 1000 шведських вояків і рештки 
армії гетьмана Івана Мазепи та кошового отамана Костянтина Горді
єнка, ватажка запорозьких козаків, були змушені податися до Туреч
чини.

Карл XII, Мазепа (з весни 1710 р. його наступник — гетьман'Пилип 
Орлик) і Гордієнко під час вигнання в Бендерах шукали допомоги 
Туреччини в боротьбі з Росією. Шведське посольство в Константино
полі намагалося схилити султана Ахмеда до військових дій проти царя 
Петра І. Метою було укладення шведсько-турецько-українського союзу.

Султан пообіцяв Карлу надати супровід з 5 000 вояків, щоб той міг 
повернутися до Швеції через Польщу. Відповідно до стратегічного пла
ну Туреччина мусила напасти на Польщу з півдня, а шведська армія 
атакувати її з заходу, з боку Шведської Померанії3. Сподівалися, що 
турецький напад на Україну відволоче російські війська і примусить 
їх залишити Польщу, що значно послабить її оборону, а король Ав- 
густ II — союзник Петра І — лишиться без підтримки. Потім союзні 
війська мусили вигнати Августа II з Польщі, відновити на польському 
престолі Станіслава І (шведського союзника) і приєднати Польщу до 
антиросійської коаліції. Згодом передбачалася військова кампанія про
ти Росії. Серед європейських держав Англія, Нідерланди і Німеччина 
у кращому разі повинні були лишатися нейтральними. Антиросійська 
коаліція могла розраховувати тільки на підтримку Франції.
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Константинополь того часу був центром активних дипломатичних 
інтриг. З одного боку, шведські, французькі й українські дипломати 
намагалися залучити Туреччину до антиросійського альянсу; з друго
го — поляки й росіяни прагнули упередити їхні дії.

У 1710 р. росіяни уклали з Туреччиною мирну угоду. Карл почав 
шукати шляхи, щоб скинути Великого Візиря. На той час у Констан
тинополі шведські інтереси представляв польський дворянин, генерал- 
майор Станіслав Понятовський 4, який довгий час був прихильником 
Карла XII. В результаті його дій Великий Візир знову обіцяв підтрим
ку шведам. Понятовському вдалося зробити прихильниками Карла 
матір султана Гільниш, а також султанських охоронців й елітні вій
ськові частини корпусу яничарів.

Французькі дипломати також активно діяли в Оттоманській сто
лиці. їхньою метою було схилити султана до нападу на Австрію і Поль
щу, щоб зменшити тиск на Францію. Понятовський і французький по
сол Маркус де Алеурс дуже часто зустрічалися, узгоджуючи «правила 
гри». Дуже активними були й шведські агенти.

і Українці також брали участь у великій стратегічній грі. 10 травня 
1710 р. Карл XII у своєму листі-відповіді (латинською мовою) 3 під
твердив, що у квітні Пилип Орлик був обраний на гетьмана. В листі 
Орлик вихвалявся як вождь «героїчного українського народу, який 
є страждаючим, жахливо безсильним під московітським правлінням». 
Карл обіцяв не складати зброї проти «Царя Московії», відновити сво
боду, яку він гарантував козакам України, і захистити їх від спільнот 
ворога.

Того ж року в Бендерах запорозькі козаки на чолі з Гордієнком: 
уклали з султаном Ахмедом III угоду, яка була підписана в присут
ності кримського хана Девлет-Гірея — представника султана і мол
давського паші Ісмаїла. Гордієнко пізніше відновив Запорозьку форте
цю на озері Ялпуг у Молдавії.

У травні 1710 р. делегація запорожців відправилася до Константи
нополя укладати офіційну угоду з Туреччиною проти Росії. Членами 
делегації були: кошовий отаман Костянтин Гордієнко, полковник Дми
тро Горленко, генеральний суддя Кіліян Довгополий, генеральний оса
вул Григорій Герчик, перший секретар посольства Іван Максимович і 
полковник Кирило.

Коли навесні 1711 р. турки рушили в Україну з південного заходу, 
Карл XII послав шведського військового радника генерал-майора Кар- 
ла-Густава Харда 6 до Оттоманських збройних сил Ісмаїл-паші очолити 
штурм російських фортець Таганрог і Азов на східному березі Чорного 
моря. 5 000 українців під проводом Пилипа Орлика, 4 000 поляків під 
командуванням генерала Юзефа Потоцького7 і 1 000 шведів входили 
до складу турецьких військ.

Тим часом наприкінці весни 1711 р. 4 000 кримських татар під про
водом сина кримського хана і шведського радника майора Свена Ла- 
герберга 8 рушили на північ України для з’єднання з турецькими вій
ськами, що йшли з південного заходу. 38-тисячне військо царя Петра 
зустрілося із 170-тисячним загоном союзників. 11 липня 1711 р. цар 
Петро потрапив у пастку на берегах річки Прут.

Коли;’надвечір 12 липня звістка про невдачу росіян дійшла до коро
ля Карла, він терміново виїхав на місце подій з членами шведського 
штабу в Бендерах: Мюллерном9, Пфайфом |0, ван Кохеиом11 і секре
тарем Хьюгвалем. У турецькому таборі вже були шведи: СпаррІ2, 
Дальдорф 13, Зюліх м, Дюваль 15 і Херта ,6.

На той час Великий Візир і турецькі генерали вже уклали мирну 
угоду з царем Петром, згідно з якою останньому дозволялося відсту
пити з військами на північ. Турки забезпечували російську армію про
віантом на один тиждень' відступу. Збереглося кілька звітів про 
зустріч, що відбулася між Карлом, Великим Візирем і ханом.
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Шведський звіт доносить:
« К а р л  (звертаючись до Великого Візиря): У вас тут зібрана 

дуже значна армія.
М е х м е д  Б а л т а ш и : Ц е  воля Аллаха.
К а р л: Так, але ви могли б використати її набагато ефективніше.
М е х м е д  Б а л т а ш и :  Вона використана цілком достатньо, і в 

більшому тепер немає необхідності.
К а р л: Як ви можете захищати такий мир перед вашим володарем?
М е х м е д  Б а л т а ш и :  Мій володар дав мені владу діяти на його 

користь, і я можу захищати свої дії.
К а р л: Так, але ви могли б не квапитися, в зв’язку зі скрутним 

становищем, в яке потрапили росіяни. Вони могли прийняти будь-які 
вимоги» ,7.

Через кілька днів Карл подався назад до Бендер. Його перша спро
ба спертися на антиросійський альянс зазнала невдачі. Але він про
довжував схиляти турків знову розпочати військові дії проти Росії в 
другій половині 1711 р. і в 1712 р. Карл запевняв, що шведська армія 
атакує Польщу з заходу, якщо Ахмед направить свою армію проти 
Польщі з півдня. Але проблеми лишалися. Агенти Росії і польського 
короля Августа в Туреччині мали значний вплив на Великого Візиря. 
Карл XII наказав шведським представникам у Константинополі по
двоїти свої зусилля з тим, щоб повернути владу Великому Візирю 
Юсуфу-паші, якого 31 жовтня 1712 р. було усунено від влади, а на 
його місце призначено .Сулеймаца-пашу. Російських представників 
було кинуто до в’язниці. Турція знову оголосила Росії війну. Навесні 
1713 р. турецька армія рушила на північ. Альянс антимосковських сил 
знову почав набирати реальних обрисів. Карл послав до Швеції графу 
Магнусу Стенбоку20 наказ про підготовку до морського десантування 
армії: з батьківщини через Балтійське море в Шведську Померанію. 
Але Королівська Рада в Стокгольмі відмовилася фінансувати цю акцію. 
Граф Стенбок переконав добропорядних бюргерів Стокгольма надісла
ти Карлу гроші, щоб спорядити і переправити шведські війська. Тим 
часом король Август докладав великих зусиль, щоб умовити крим
ського хана й Ісмаїла-пашу в Бендерах об’єднатися із царем Петром. 
Карл намагався позичити грошей у султана на спорядження шведів, 
українців і поляків, які знаходилися в Молдавії. В результаті інтриг 
турки і татари в Молдавії саботували накази султана про допомогу 
Карлу.

На початку 1713 р. граф Стенбок отримав вирішальну військову 
перемогу в Гадбуше (Північна Німеччина) над датсько-саксонською 
армією, яка була союзником царя Петра. Шлях на схід для маршу 
14-тисячної шведської армії начебто був відкритий.

Тим часом турецькі можновладці й агенти кримського хана актив
но поширювали чутки про те, що Карл об’єднався зі своїм заклятим 
ворогом Петром і пішов на Константинополь — давній об’єкт зазіхань 
російських царів. У липні 1713 р. хан та Ісмаїл-паша отримали наказ 
від султана випровадити Карла до Польщі, а в разі відмови останньо
го — вивезти його примусово. Король разом зі своїм штабом зачинився 
у шведському таборі в Бендерах. Під час штурму табору Карла поло
нили. Те, що відбувалося в Бендерах, дуже засмутило британського 
посла лорда Сеттона, який певний час підтримував шведського короля. 
Султан розгнівався на Великого Візиря і кримського хана й усунув їх 
від влади. Бендерський паша також позбувся влади. Турецький Вели
кий Адмірал Ібрагім-паша, якого призначив Великий Візир, пообіцяв, 
що війна з Росією буде розпочата. Ібрагім мобілізував ЗО 000 босній- 
ців. Але його вороги в Константинополі змогли переконати султана, 
що Ібрагім-паша замислює піти на Константинополь разом з босній
ськими загонами, щоб самому захопити верховну владу. Ібрагіма було 
заарештовано і страчено. На його місце Великий Візир призначив Алі 
Кумурдії. Він негайно змінив турецьку політику й уклав торговельні

74 Київська старовина



угоди з Польщею та Росією. Мирна угода з Москвою була укладена 
1713 р., з Варшавою — у квітні 1714 р. Туреччина визнала Августа як 
законного короля.

Велика антиросійська коаліція, утворювана Карлом, розпалася. Во
сени 1714 р. король верхи дістався до Швеції.

Після повернення й до загибелі від кулі під норвезькою фортецею 
Фрідріхшальд у 1718 р. він вів нові бої. Невідомо, була це ворожа 
куля чи, може, куля в спину. Можливо, якийсь шведський солдат 
вирішив, що 18 років війни вже задосить.

Переклад Володимира Палієнка.

1 Пізніше армія нараховувала до 120 000 чоловік разом із загонами, що при
були з Азії та Єгипту.

2 Томас Функ (1672—1713) — брав участь у російській кампанії. Отримав звання 
полковника в 1710 р.

3 Шведська Померанія була територією Німеччини, яку захопила на той чає 
Швеція. Зараз це частина землі Мекленбург-Ворпомерн.

4 Станіслав Лонятовський (1676—1762)—польський граф і шведський генерал- 
майор. Приєднався до Карла 1702 р. Його син став польським королем (Станіслав її).

5 Зберігається в Шведському Національному архіві.
6 Карл Густав Хард (із Сегерштадта) (1674—1744). У 1717 р.— генерал-лейте

нант. Кілька років був губернатором Сканії. Королівський посол у 1727 р.
7 Юзеф Потоцький (1675—17о1)—генерал і польський коронний гетьман, назна

чений Станіславом Лещинським у 1704 р. Був разом із Карлом у Бендерах у 
1709—1714 рр.

8 Свен Лагерберг (1672—1746)—сержант у 1690 р., полковник — у 1714 р., 
генерал-майор — у 1717 р., 1723 р.— королівський посол.

9 Густав Генріх фон Мюллерн (1664—1719)—член шведського військово-польо
вого суду під час російської кампанії. Пізніше — державний Секретар Міністерства 
Закордонних Справ.

10 Карстен Пфайф (1662—1739)—очолював заходи по переозброєнню у 1716— 
1719 рр. Президент Головного Казначейства у 1723 р.

11 Поган Генріх ван Кохен (1681—1758)—член військово-польового суду під час 
російської кампанії. Особистий секретар Карла XII, пізніше — Секретар Міністерства 
і королівський посол.

12 Аксель Саарр (1652—1728) — граф, художник. У 1699 р. полковник у від
ставці, як генерал-майор від інфантерії 1705 р. воював під час російської кампанії. 
Граф — у 1720 р., фельдмаршал — у 1721 р.

13 Поган Валентин ван Дальдорф (?—1715). У 1711 р. був посланий королем 
військовим радником до турецької армії.

14 Густав Зюліх (1659—1743)—під час російської кампанії був направлений до 
Польщі для підтримки Юзефа Потоцького і короля Станіслава. Пізніше приєднався 
до Карла в Туреччині. Барон — у 1711 р. і як генерал-майор у відставці направле
ний Карлом разом з Дальдорфом військовим радником.

16 Аксель Дюваль (1667—1750)—вступив до королівської особистої охорони я 
1689 р. У 1715 р.— полковник у відставці, в 1722 р.— генерал-майор.

16 Ларс Херта (1688—1733) — вступив до королівської особистої охорони д 
1707 р. Учасник Російської кампанії і Полтавської баталії.

17 Дивись дослідження «На Пруті» проф. Августа Квеннериїтедта, який цитує 
нотатки за щоденниками ван Кохена і Ноодберга.



Володимир Качкан

ЄВГЕН ПЕЛЕНСЬКИЙ- 
УЧЕНИЙ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ
Пеленський Євген-Юліан (псевдоніми й криптоніми: Іренко Євген; Буйтур; 

Пл.; Є. Ю. П.; П.; Е. Ю. П.; 1908, м. Стрий на Львівщині — 1956, м. Сідней, 
Австралія) чимало прислужився на ниві літературознавства, краєзнавства, 
бібліографії, музеєзнавства, редакційно-видавничої справи, громадсько-куль
турної діяльності.

На жаль, надто мало збереглося матеріалів, які б повністю висвітлили 
життєвий шлях цієї непересічної людини. Знаємо, що родом він з бойків
ського Підгір’я, 1930 р. скінчив Львівський університет, а через п’ять років 
здобув ступінь доктора української літератури та слов’янської філології. 
Викладав у середніх навчальних закладах. Протягом 1922—1934 рр. вів актив
ну роботу в організації «Пласт». З листів редактора «Руханково-спортивного 
вісника» Костя Косара, датованих 1922 р. (14 листів), довідуємося, що 
Є. Пеленський був діяльним членом спортивного товариства «Скала» у 
Стрию і вів рубрику «Хроніка «Скали» у цьому віснику. Був організатором 
та першим головою гуртка «Рідна школа ім. П. Могили» у Львові. Упродовж 
1935—1936 рр. це товариство не раз зверталося до Є. Пеленського у справах 
видавничої комісії, навчання української мови. З 1932 по 1934 рр. редагував 
ним же заснований літературно-мистецький журнал «Дажбог»; 1938 р. його 
обрали дійсним членом НТ1ІІ у Львові і він очолив Бібліографічну комісію. 
З вересня 1939 р.— на еміграції (Краків, Прага, Мюнхен, Сідней). 1949 р. 
організував і очолив відділення НТШ в Австралії. Там і помер на 49-му 
році життя.

Євген Пеленський — автор грунтовних досліджень, статей, рецензій, огля
дів з питань історії української літератури, етнографії, книгознавства, музеє
знавства. Збирав матеріали і планував видати «Словник західноукраїнських 
письменників». Як досвідчений педагог укладав підручники, читанки для 
початкових класів та середніх шкіл Галичини1, писав популярні книжки, 
що мали передусім методичне значення 2. Але, по суті, найзначнішою є літе
ратурознавчо-критична та редакційно-видавнича сторона його діяльності.

Протягом десяти років (1927—1937) Є. Пеленський інтенсивно вивчав 
біографії цілого ряду письменників, збирав архівні матеріали, листування, 
щоденникові записи і на цій базі писав есеї-дослідження, літературознавчі 
розвідки, нариси-портрети про Тараса Шевченка, Миколу Устияновича, діячів 
«Руської трійці», Богдана Лепкого, Марка Черемшину, Леоніда Глібова, 
Івана Франка, Осипа Маковея, Григорія Косинку, Євгена Маланюка, Василя 
Еллана-Блакитного, Павла Тичину, Максима Рильського, Миколу Бажана, 
Олександра Івченка та ін. З багатьох листів до Є. Пеленського довідуємося, 
що більшість його літературознавчих матеріалів спершу приходила до читачів 
у вигляді журнальних публікацій в «Дажбозі», в недільних додатках до 
газети «Новий час», окремих книжок із видавництва «Ізмарагд». На початку 
1936 р. це видавництво звернулося до Є. Пеленського з проханням взяти 
на себе загальну редакцію повного зібрання творів Марка Черемшини. А з 
листів дружини М. Черемшини Наталі Семанюк дізнаємося, що вона підго
тувала для Є. Пеленського тоді ще неопубліковані рукописи чоловіка, про
понувала включити їх до зібрання творів, вела мову про видрукування вели
кої за обсягом збірки гуцульського пісенного фольклору.

Є. Пеленський грунтовно займався творчістю Осипа Маковея. Так, ще 
1927 р. він готував монографічну працю про життя і творчість О. Маковея
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з використанням «Денника» письменника, інших малодоступних матеріалів. 
Чи не найціннішою (з погляду літературознавчого) є спроба структурно-ком
позиційного порівняння повісті О. Маковея «Залісся» із «Кумою-журбою» 
Зудермана, яку раніше Є. Пеленський переклав українською мовою. Але тіль
ки кілька початкових розділів цієї монографії були опубліковані3.

Значний успіх у читачів мали студії Є. Пеленського про Богдана Леп- 
кого 4. Автор простежив життєвий і творчий шлях цього поета і прозаїка, 
зібрав багату бібліографію (понад 200 позицій).

1933 р. в журналі «Дажбог» Є. Пеленський опублікував цікаве дослід
ження про літературну пародію. Тоді ж вийшла книжка — фактично конспект 
широкої розвідки, яка вперше в українському літературознавстві висвітлю
вала розвиток літературної пародії впродовж п’яти століть5. Сам автор наго
лошував, що пародії, які вже писалися чистою українською народною мовою 
у XVII—XVIII ст., «заслуговують на більшу уважливість, як досі. Займуть 
вони, напевно, окремий розділ в історії українського письменства»6. Через 
два роки, тобто 1935 р., Є. Пеленський реалізовує свій давній задум і видає 
своєрідну антологію української гуморески. Сюди, крім відомих творів 
О. Вишні, К. Котка, П. Капельгородського, П. Карабана, П. Ванченка, 
М. Бондаренка, Ч. Чмельова, В. Чечвянського, Ю. Вухналя, Ю. Гедзя, увійшли 
гуморески маловідомих авторів: Тиберія Горобця, Осія Гольтіпаки, Гзимса, 
Едварда Козака (псевд.: Еко), Галактіона Чіпки, Івана Сорокатого, ін.

Немало зусиль віддав Є. Пеленський дослідженню проблеми «Класичні 
традиції в творчості Т. Шевченка». Він глибоко аналізує поезії «Муза», 
«Неофіти», «Чи не покинуть нам, небого» та ін. Ця праця по частинах друку
валася в різні часи в різних журналах (Українська книга.— 1937.— № 3; 
Дзвони.— 1937.— № 3; Новий час.— 1935.— №№ 70, 71, 73, 74, 77, /82). І 
тільки тоді, коли літератор опинився в еміграції, книга побачила світ7. 
1938 р. дослідник видає літературно-критичний нарис про М. Черемшину8.

Слід сказати, що Є. Пеленський добре знав європейську класичну спад
щину, орієнтувався у тогочасному літературному процесі, цікавився переклад
ною літературою. Чимало світла на цю проблему проливають листи.

Так, із листів, писаних Річардом Ганшинєцом, довідуємося, що Є. Пелен
ський вів переговори у справі підготовки бібліографії про Овідія. Вчений 
багато років досліджував тему «Овідій в українській літературі» 9. Підготов
лена ним праця охоплює такі аспекти: зацікавлення творчістю Овідія в укра
їнських школах і бібліотеках, починаючи з XVI ст.; вплив Овідія на укра
їнське письменство (Ф. Прокоповича, Т. Шевченка, М. Зерова); літературні 
оцінки перекладів Овідія українською мовою, зокрема й перекладу І. Фран
ка. У цій літературно-критичній розвідці автор простежує поширення творів 
Овідія в Україні від найдавніших часів, зокрема в Києво-Могилянській 
академії XVII—XVIII ст., торкається проблеми використання естетичних 
принципів Овідія у творчості І. Галятовського, А. Радзивіловського, Ф. Про
коповича, Г. Сковороди 10.

Є. Пеленський досліджував також творчість Рільке. Збереглося кілька 
листів від М. Горбового з Косова, писаних у Львів на адресу «Нового часу», 
де він обіцяє надрукувати працю Є. Пеленського «Рільке й Україна» 11.

Є. Пеленський був сумлінним бібліографом і книгознавцем. З-під його 
пера вийшли праці, які й сьогодні не втрачають наукову цінність: «Бібліогра
фія української бібліографії» (Львів.— 1932.— 197 с .)— перша спроба систе
матичного зіставлення бібліографічних покажчиків; «Матеріали до краєзнав
чої бібліографії Галичини» (Львів.— 1936.— 18 с.); «Русалка Дністрова»: 
Матеріали до бібліографії» (Львів.— 1937.— 24 с.); «Матеріали до бібліогра
фії Марка Черемшини» (у 3-томному виданні Творів.— 1938); «Культура й 
культ української книги» (Краків — Львів: Укр. вид-во, 1941.— 139 с.).

Питанням книгознавства, зокрема становленню бібліографії українських 
стародруків, присвячено цілу низку статей Є. Пеленського у періодиці («Бого
слов», 1934; «Українська книга», 1937; «Альманах «Нового часу», 1938) та 
ін. Музей товариства «Бойківщина» у Самборі консультувався з Є. Пелен- 
ським у справі видання бібліографії про Бойківщину ,2.

Міцні творчі контакти існували між Є. Пеленським і одним із найради-
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кальніших за своїми поглядами поетом Є. Маланюком. Є. Пеленський не 
тільки підтримував поета як редактор і видавець, а й дискутував з ним на 
етичні та філософські теми. Він знаходився в центрі літературного та куль
турного життя Галичини, активно співпрацював з численними періодичними 
виданнями. Йому писали літератори, видавці, редактори Д. Донцов, М. Ірчан, 
В. Семчишин, Є. Зиблікевич, Л. Мосендз, Є. Маланюк, Д. Николишин, Я. Дри- 
гинич, Б. Кабарівський, Я. Заремба, Лідія Бурачинська, І. Филипчак, Ольга 
Дучимінська, У. Самчук, П. Зленко, Д. Карбутяк, І. Огієнко, 3. Кузеля, М. Руд- 
ницький, О. Бабій, Б.-І. Антонич, М. Паращук, Катря Гриневичева, Д. Чи- 
жевський, С. Сірополко, В. Січинський, Д. Дорошенко. Коли ж Є. Пеленський 
став випускати «Дажбог», інші періодичні видання, йому почали надсилати 
фольклорно-етнографічні, історико-краєзнавчі, літературні матеріали вчителі, 
бібліотечні працівники, священики, громадсько-просвітницькі активісти. Бага
то з цих матеріалів були видруковані.

Журнал «Дажбог» привертає увагу найвідоміших тогочасних письменни
ків. Улас Самчук писав у лютому 1932 р.: «Сама поява і тенденція Вашого 
журналу викликали у мене приємне вражіння. Шкода, що не маю змоги слід
кувати за його числами» ІЯ, а професор Іван Огієнко як редактор і видавець 
українських місячників у Варшаві «Рідна мова» та «Наша культура», пропо
нував постійну співпрацю. Про справи суто редакційні пише зі Львова 1934 р. 
Богдан-Ігор Антонич.

Протягом 1935—1937 рр. з Є. Пеленським листувалася Катря Гриневи
чева. Вона надсилає адресатові примірник своєї збірки «Шестнкрилець». 
Один з її листів цікавий з огляду на тодішні взаємини між літераторами: 
«Львів є акустичний і здавна ходять вісти, що так званий конкурс — це 
окупований терен п. Рудницького (Михайла Рудницького.— В. К.), де 
він з питомою своїй другій нації агресивністю накидує свою волю чле
нам жюрі. Молода реалістка-дебютантка, пані Вільде з псевдоніму, яка 
вводить в літературу фривольність і фізіольогію, деструктивні нахили й «запах 
Парижа», мала щастя зацікавити собою автора «Нагод і пригод». В ідіосинк
разії до всього національного, п. Рудницький пошукує всюди європейських 
й інтернаціональних красок... Я читала цю книжку («Химерне серце».— В. К.) 
без упередження: європейська січка, купа журналістично-висловленого клоч
чя. Це має бути перша премія?» 15

Отже, Є. Пеленський є вельми помітною фігурою в українському літера
турному процесі першої половини XX ст. Належне висвітлення його літера
турно-критичної, журналістської, видавничої та культурно-громадської діяль
ності ще попереду. 1 11

1 Див.: На грані століть: Українська читанка для першої кляси купецької гім
назії.— Львів, 1939.— 192 с.; Українська читанка для третьої кляси народних шкіл.— 
Краків, 1941.— 174 с.; Українська читанка для п’ятої кляси народних шкіл.— Краків, 
1941184 с.

2 Пеленський Є. Ю. Долиною Опору й Стрия: Туристичний провідник для літ
ників і прогульників.— Львів: Плай, 1933.— 62 с.; Шкільний музей: Ціль — органі
зація— ведення.— Львів, 1935.— 15 с.

3 Пеленський 6. З дослідів над творчістю О. Маковея // ЛНВ.— 1928.— Кн. 5.
4 Пеленський 6. Богдан Лепкий (1872—1941): творчий шлях. Бібліографія тво

рів.— Львів: Дажбог, 1932.— 56 с.
5 Пеленський 6. Забутий жанр: Нарис розвитку української літературної паро

дії.— Львів: Дажбог, 1933.-27 с.
6 Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Відділ рукописів (Далі: ЛНВ 

ВР).— Ф. 232.—Од. зб. 1.—Арк. 2.
7 Пеленський 6. Шевченко-клясик.— Львів, 1942.— 134 с.
8 Пеленський 6. Марко Черемшина.— Львів: Ізмарагд, 1938.— 47 с.
9 Пеленський Є. Публій Овідій Назон: 3 клясичних традицій Шевченка // Новий 

час.— 1935.—Ч. 84.
10 ЛНБ ВР.— Ф. 232.—Од. Зб. 23/1.—Арк. 1—3.
11 Пеленський Є. Райнер Марія Рільке й Україна.—Львів: Діло, 1935.— 28 с.
12 ЛНБ ВР.—Ф. 232.—Од. зб. 118/3.—Арк. 1.
13 Там само.— Од. зб. 42/1.— Арк. 1—4.
14 Там само.— Од. зб. 24/1.— Арк. 2—3.



Ігор Верба

Є

О. П. ОГЛОБЛИН: 
ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА

Сьогодні вертаються до нас знані лише з критичних ескапад імена 
українських еміграційних учених. Дійшло нарешті й до неорди
нарної постаті Олександра Петровича Оглоблина (1899—1992) — 
людини складної і трагічної долі. В українській діаспорі про 
вченого, що виховав цілу плеяду українських істориків, створив наукову 

школу в Україні, Європі та Америці, існує значний масив наукової й по
пулярної літератури 1, складена бібліографія2, тоді як на батьківщині 
про О. П. Оглоблина мало що відомо3. Це й зрозуміло, оскільки 
О. П. Оглоблин свого часу був звинувачений в колабораціонізмі, зраді 
українського народу, й довгі роки над ним тяжів ярлик «українського 
буржуазного націоналіста».

Олександр Петрович народився 24 листопада (за ст. ст.) 1899 р. 
в Києві4. В автобіографії, написаній 1942 р., він зазначав, що батько 
його походив з козаків Новгород-Сіверського повіту на Чернігівщині, 
а мати — із старої чернігівської шляхетської родини Лашкевичів 5.

Оглоблини (власне, гілка роду Лашкевичів) по лінії матері мають 
давню історію. За версією О. П. Оглоблина, Лашкевичі — козацький 
рід білорусько-українського походження, що у XVII ст. осів на Старо- 
дубщині, споріднений і посвоячений зі знатними українськими родинами 
Скоропадських, Полуботків, Апостолів, Розумовських, Галаганів. Серед 
найбільш відомих представників цієї родини назвемо ста роду бського 
війта С. Т. Тищенка-Лашкевича (бл. 1639—1719), історика стародуб- 
ських розкольницьких слобід С. І. Лашкевича (1809—1872), письменника 
й громадського діяча, мецената української культури, редактора часо
пису «Киевская Старина» О. С. Лашкевича (1842—1889) 6. Поява на 
світ О. П. Оглоблина була овіяна таємницею. Справжній батько на
уковця— М. М. Мезько, вчитель одного з київських нижчих народних 
училищ, через матеріальні обставини не брав участі у вихованні сина, 
і Сашко зростав у заможній оглоблинській родині (повідомлено авто
рові Л. Винарем 16 жовтня 1993 р.); мати— Катерина Платонівна 
(1867—1935 ( ? ) ) — свого часу скінчила Санкт-Петєрбурзьке училище 
глухонімих7, де, ймовірно, вони і познайомились. Чи мали батьки 
вплив на Олександра в силу своєї глухонімоти, встановити не вдалося, 
однак вони прагнули дати синові всебічну освіту й доклали до цього 
багато зусиль.

У 8 років батьки віддали його до підготовчого класу третьої Київ
ської чоловічої гімназії, де навчалися переважно діти міщан, духовен
ства й купецтва, але траплялися і представники дворянства, селянства 
та козацтва. О. П. Оглоблин вчився сумлінно і майже щороку отриму
вав нагороди8. Власне у гімназії зародилась його палка любов до істо
рії, особливо періоду гетьманування І. Мазепи. Пізніше він згадував: 
«Мазепинська доба вабила мене віддавна. З дитячих літ я був оточений 
мазепинськими пам'ятками у Києві, зокрема на моєму Подолі, де був 
Братський монастир і та скарбниця української культури — Могилян- 
ська Академія, що колись пишалася також іменням Мазепи... Вага ма- 
зепинського ренесансу була для мене ясна»9. Відзначимо також вели
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кий вплив на формування О. П. Оглоблина як історика відомого україн
ського вченого В. Г. Ляскоронського І0.

У 1917| р. О. П. Оглоблин із золотою медаллю скінчив гімназію 
і восени того ж року вступив на історично-філологічний факультет Київ
ського університету св. Володимира, де викладали такі відомі вчені, як 
М. В. Довнар-Запольський, ІО. А. Кулаковський, С. Т. Голубєв, 
Г. Г. Павлуцький, М. М. Бубнов, А. М. Лобода та ін. В університеті 
відбувся і науковий дебют О. П. Оглоблина. Під керівництвом профе
сора М. В. Довнара-Запольського він підготував дипломну роботу на 
тему: «Спірні питання історії східно-слов’янського розселення», позна
чену характерним на той час для київської професури русофільством п. 
Тоді ж талановитий початківець розпочав жваве листування з багатьма 
корифеями історичної науки, зокрема професорами О. Є. Пресняковим,
С. Ф. Платоновим, які надовго стали його науковими вчителями ,2.

В університеті О. П. Оглоблин мав змогу постійно спілкуватись з та
кими відомими в майбутньому дослідниками, як Н. Д. Полонська, 
І. І. Огієнко, В. М. Базилевич, В. М. Зуммер, В. П. Петров, М. О. Драй- 
Хмара, Ф. Л. Ернст, П. П. Филипович, Б. Д. Крупницький •?. Коли 
він закінчив університет м і почав працювати в гімназії під Києвом як 
учитель української мови та українознавства, а з березня 1920 р.— як 
викладач історії в Київському Робітничо-Селянському університеті 
(РСУ) 15. Однак праця в РСУ його не задовольняла, О. П. Оглоблин 
увесь час прагнув повернутися до Київського університету (з 1920 р.— 
Київський Вищий інститут народної освіти ім. Драгоманова — ВІНО). 
І така нагода невдовзі трапилася. В 1921 р. ректорство у ВІНО посів 
давній знайомий та приятель ученого літературознавець М. І. Лобода, 
який 1921 р. і запросив історика на посаду викладача. Саме тут роз
крився його педагогічний і дослідницький талант, близько 20 років 
(з перервою) вчений віддав цьому вищому учбовому закладу України.

У квітні 1922 р. О. П. Оглоблина було обрано професором кафедри 
нової історії України, яку він і очолив. На той час вченому виповнилося 
тільки 22 роки, і він став наймолодшим викладачем ВІН О ,6. 
О. П. Оглоблин читав курс історії України другої половини XVII — по
чатку XX століть і вів спецсемінари з історії класової боротьби в Украї
ні та історії українського господарства. Це були нові курси, які вима
гали опрацювання значної кількості літератури й відповідних архівних 
джерел. Тому О. П. Оглоблин не раз їздив до Харкова, Москви, Петро
града, де збирав матеріали для своєї головної праці, пов’язаної з істо
рією кріпацької фабрики. Одночасно вчений очолював комісію по за
снуванню музею М. П. Драгоманова у ВІНО (1921 р.). Упродовж 
1921—1926 рр. дослідник завідував також історичною бібліотекою 
ім. О. М. Лазаревського, де нараховувалося до 450 тис. томів рідкісних 
книжок, фоліантів та раритетів ,7. Проте найбільшим досягненням мо
лодого вченого й викладача став заснований ним при ВІНО історичний 
семінар вищого типу (ІСВТ) (1923—1928), який готував спеціалістів 
для вищої школи й науково-дослідної роботи,8. До його ведення 
О. П. Оглоблин запросив визначних науковців та педагогів (Л. М. Бер
кута, О. С. Грушевського, Г. Г. Павлуцького). Через семінар О. П. Ог
лоблина пройшло чимало відомих у майбутньому дослідників (історики 
К. Є. Антипович, І. І. Кравченко, філолог й етнограф М. 3. Левченко 
та ін.). Апогеєм наукової діяльності О. П. Оглоблина тих років став 
захист ним дисертації на тему: «Предкапиталистическая фабрика на 
Украине» на ступінь доктора історії української культури (10 червня 
1926 р.).

Говорячи про 20-ті роки, не можна обійти увагою діяльність 
О. П. Оглоблина і в інших науково-педагогічних осередках Києва. Так, 
він плідно працював у Київському археологічному інституті (1921— 
1922), Київському інституті шкіряної промисловості (1930), де викла
дав історію народного господарства України ,0, співпрацював з Цент
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ральним архівним управлінням, за дорученням якого у квітні 1929 р„ 
їздив до Миколаєва з метою створення Центрального Історичного архі
ву Південної України 20.

Важливою була також діяльність О. П. Оглоблина на терені Все
української Академії Наук (ВУАН), з якою він був зв’язаний ще з- 
1926 р. 1 січня 1930 р. ного за згодою академіка Д. І. Багалія було 
призначено виконуючим обов’язки керівника комісії з вивчення со
ціально-економічної історії України XVIII—XIX ст. у зв’язку з історією 
революційної боротьби (КВСЕІУ) 21. Д. І. Багалій, представляючи но
вого керівника КВСЕІУ на Президії ВУАН, характеризував його як 
одного з найвидатніших істориків нашого часу»22. Така оцінка відомого* 
академіка багато важить.

Оскільки справжня історія Академії наук України ще не написана 
і діяльність КВСЕІУ (як і багатьох інших комісій) залишається неві
домою, на цьому питанні варто зупинитися докладніше. Комісія з: 
вивчення соціально-економічної історії України XVIII — XIX ст. була 
заснована наприкінці 1929 р. при кафедрі історії України акад. 
Д. І. Багалія. На початку 1930 р. до Комісії було приєднано ще й Ко
місію історії Слобідської України, що також працювала в Харкові під. 
головуванням акад. Д. І. Багалія. В 1931 р. КВСЕІУ внаслідок репре
сій у ВУАН почала перебудовувати свою роботу «за марксистсько- 
ленінськими» принципами. В умовах наступу сталінізму члени Комісії 
пройшли чистки і майже всі виступили з самокритичними доповідями 
як на засіданнях КВСЕІУ, так і на відділах ВУАН. Цей рік ознамену
вався й початком так званого соцзмагання, що охопило всю Академію: 
КВСЕІУ змагалась з Комісією Близького Сходу та Комісією реврухів..

Головою КВСЕІУ був призначений акад. Д. І. Багалій, а після його* 
смерті у 1932 р. його обов’язки виконував О. П. Оглоблин. У 1932— 
1933 рр. у Луганську та Чернігові були відкриті філії КВСЕІУ23, 
однак на початку 1934 р. вона припинила свою діяльність у зв’язку 
з ліквідацією соціально-економічного відділу ВУАН.

Основна робота О. П. Оглоблина як керівника зводилася до органі
заторських функцій: він заступав акад. Д. І. Багалія у його відсут
ність, організовував засідання, редагував наукові праці. За рік учений 
виконав і значну науково-академічну роботу: здав до друку моногра
фію «Кріпацька фабрика на Україні», а також статті «Закавказький 
транзит на Україні в першій половині XIX ст.» та «З історії порцеляр- 
ної промисловості на Україні», виголосив дві доповіді: «Архів Шост- 
кинського порохового заводу» та «Закавказький транзит на Україні 
в першій половині XIX ст.»24 Ця плідна праця вченого була перервана 
арештом наприкінці 1930 р. На початку 1931 р. його звільнили, однак 
відтепер О. П. Оглоблин був змушений свої наукові задуми підпоряд
ковувати вимогам компартійної влади, виступати з самокритичними- 
доповідями, паплюжачи себе і свій науковий доробок. Вінцем цієї 
кампанії цькування стала дискусія за доповіддю Т. Т. Скубицького 
щодо буржуазної оглоблинської концепції українського історичного- 
процесу (27—28 травня 1931 р. у Києві). На вченого вилився цілий 
потік брутальної риторики культівських часів. Висновок дискусії при
голомшував: Олександр Петрович за своїми методологічними засадамк 
визнавався типовим буржуазним істориком, якому не місце серед уче
них України25. Дослідниця історії ВУАН, живий свідок тих подій 
Н. Д. Полонська-Василенко пригадувала, що це було «тяжкою життє
вою катастрофою для Оглоблина: він втратив всі катедри, деякі його 
вже видрукувані праці не вийшли, а серед них — «Нариси з історії 
української фабрики», «Кріпацька фабрика». Крім цього, надовго за
лишилися в шухляді інші праці Олександра Петровича, насамперед 
«Історія металургії Правобережного Полісся XVI — XVIII ст.», пере
роблені і доповнені О. П. Оглоблиним монографії акад. Д. І. Багалія 
«Історія України» (т. 1) та «Українська історіографія XIX — XX ст.»,
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редагований вченим, збірник праць Поліської історично-економічної 
експедиції, прокоментовані та здані до друку деякі праці акад. Д. І. Ба
талія 26.

На щастя, події 1930—1931 рр. не викреслили О. П. Оглоблина 
з  наукового процесу. Він продовжує працювати в Археографічній комісії 
ВУАН, членом якої був обраний ще 8 травня 1930 р .27 Археографічні 
студії О. П. Оглоблина були пов’язані головним чином з виданням 
«Архіву Коша Запорозької Січі», редагуванням праць акад. Д. І. Бата
лія, виданням архівних матеріалів з історії української промисловості. 
Разом з М. Ф. Тищенком та М. М. Ткаченком О. П. Оглоблин входив 
до очолюваної Н. Д. Полонською-Василенко групи, яка готувала до 
друку запорозьку спадщину.

О. П. Оглоблин продовжував і археографічні студії в Історико- 
Археографічному інституті, куди він був переведений Президією ВУАН 
13 лютого 1934 р. після ліквідації соціально-економічного відділу 
ВУАН 28. За рік він підготував збірку документів з історії Бахмутських 
Морських заводів29. З березня 1932 р. по лютий 1934 р. О. П. Оглоб
лин виконував обов’язки директора Київського архіву стародавніх актів. 
Під його керівництвом описано 330 книг XVI — першої половини XVIII 
століть та упорядковано 459 979 справ30. Олександр Петрович вів також 
семінари для аспірантів і в означений час працював у Всеукраїнському 
історичному музеї ім. Шевченка, де очолював відділ феодалізму (з 
1 вересня 1931 р.).

Варта уваги й діяльність вченого в Інституті історії матеріальної 
культури АН УРСР (ІІМК), де він у 1935—1937 рр. працював стар
шим науковим співробітником31. За його пропозицією керівництво 
ІІМК як пріоритетні визначило такі завдання: розробка методологіч
них проспектів у галузі археології; підготовка синтетичної праці з істо
рії археологічної науки в Україні; встановлення зв’язків з археологіч
ними закладами РРФСР; створення аспірантури при ІІМК; організація 
при Київському університеті відділу історії техніки як частини факуль
тету ІІМК тощо32. Звичайно, не всі пропозиції О. П. Оглоблина були 
реалізовані, але сама постановка питань у такому ракурсі показує, яке 
велике значення надавав учений цій дисципліні. Основна його робота як 
голови сектора історії техніки ІІМК полягала в керівництві Поліською 
експедицією, інспектуванні й проведенні археологічних розкопок, зо
крема феодального городища в Городську під Києвом (район с. Три
пілля). Однак у липні 1937 р. О. П. Оглоблина було звільнено з ро
боти.

З листопада 1937 р. по вересень 1941 р. О. П. Оглоблин працює на 
посаді старшого наукового співробітника Інституту історії України 
АН УРСР (ІІУ), його становище в цьому закладі як єдиного на той час 
фахівця з науковим ступенем (не рахуючи Є. Д. Сташевського, заареш
тованого 1938 р.) було винятковим. Він одразу ж обійняв посаду за
відуючого сектором історії XIX — XX ст., заступав також керівника 
сектора історії феодалізму М. І. Марченка34. Під його керівництвом 
тоді працювало багато талановитої молоді (Ф. Є. Лось, В. А. Дядичен- 
ко, Ф. О. Ястребов, К. І. Стецюк, К. Г. Гуслистий та ін.). Постійно 
контактували з ним і більш поважні дослідники, насамперед М. Н. Пет- 
ровський та Н. Д. Полонська-Василенко. Однією з центральних проб
лем, над якою він працює, стає доба гетьмана І. Мазепи, дослідження 
якої виливається в монографію «Україна в часи Петра І», котру науко
вець у заяві до Вченої ради ІІУ від 11 вересня 1940 р. висунув на здо
буття Сталінської премії35 (щоправда, її не одержав). Окрім цього, 
дослідник опрацьовував розділ «Короткого курсу історії України 
(«Україна в часи Петра І»), написав популярну брошуру «Полтавська 
битва», підготував монографії «Кріпацька мануфактура на Україні 
в першій половині XIX ст.» та «Металургія Правобережної України 
в XVI — XVIII ст.», уклав збірник документів «Історія України в доку
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ментах і матеріалах». Високі наукові посади в Інституті історії Украї
ни дозволили вченому 1941 р. бути делегованим до складу Ради відді
лення суспільних наук АН УРСР.

На час роботи О. П. Оглоблина в ІІУ припадає і відновлення його* 
професорсько-викладацької діяльності у вищих учбових закладах Украї
ни. Так, упродовж 1941 р. він очолював кафедру історії України Київ
ського державного університету36, а з і  листопада 1939 р. обіймав 
посаду завідуючого кафедрою історії України Одеського державного* 
університету37, де читав курси історії України та різні спецкурси, го
ловним чином з історії народного господарства, гетьманщини, історіо
графії тощо. З педагогічним процесом О. П. Оглоблин був зв’язаний! 
і через Український науково-дослідний інститут педагогіки, де в 1938— 
1941 рр. очолював відділ методики історії38.

Останні передвоєнні роки, окрім радості науково-педагогічного зле
ту, принесли історику й довгі місяці хвилювання. Справа в тому, що* 
в листопаді 1939 р. ВАК СРСР прийняв рішення про перезатвердження. 
всіх наукових ступенів, і О. П. Оглоблин змушений був укотре дово
дити свій високий науковий статус. Майже весь 1940 р. він витратив на 
підтвердження свого попереднього докторства в КДУ та ІІУ АН УРСР39, 
і тільки у березні 1941 р. ВАК присвоїв йому вчений ступінь доктора 
історичних наук40. Фактично, вдруге було підтверджено високий науко
вий ранг ученого.

З початку війни, як свідчить Н. Д. Полонська-Василенко, евакуація: 
Академії проходила вибірково: за таємним наказом вивозили тільки 
академіків з сім’ями та видатних наукових співробітників41. О. П. Ог
лоблина до тих списків не включили.

Зі вступом німецьких частин до Києва українська громада поклика
ла професора О. П. Оглоблина на відповідальний пост голови Київської 
міської управи (КМУ) і члена Української національної ради 42. Ана
лізуючи дії О. П. Оглоблина в ті дні, слід визнати, що КМУ він очолив 
свідомо й добровільно. Важко сказати, які чинники вплинули на нього, 
можливо, він прагнув реалізувати свій громадсько-політичний та науко
вий потенціал, можливо, йому пригадався приклад акад. Д. І. Багалія, 
який (хоча й за інших умов) головував у Харківській управі. Нам 
здається, що з-поміж тисячі науковців, які залишились в окупованому 
Києві, саме О. П. Оглоблин був найпридатнішою для німецької адміні
страції кандидатурою на посаду першого голови КМУ. Обставини його 
життя, знання німецької мови, наукове реноме, ореол жертви більшо
вицького уряду не могли не привабити нову владу. Шість тижнів 
(з 23 вересня по 29 жовтня 1941 р.) за згодою німецького командуван
ня він керував КМУ43. Це був украй складний час, всі ланки громад
сько-політичного, економічного й культурного життя Києва не функціо
нували, тому не дивно, що О. П. Оглоблин як голова КМУ був зайнятий 
відродженням столиці. За свідченнями очевидців, міській адміністрації 
вдалося відновити рух трамваїв, налагодити роботу електростанції, 
водогону, телефонної мережі, сформувати програму культурного жит
т я 44. Та, на наш погляд, найбільшою заслугою вченого стала спроба 
відродити Українську Академію наук, відновити роботу науково-дослід
них осередків міста. 20 жовтня 1941 р. він скликав нараду в примі
щенні будинку УАН, де було заявлено про відновлення Академії та 
призначено тимчасову Президію, затверджено штат керівників відділів 
і окремих науково-дослідних інститутів.

З квітня по листопад 1942 р. О. П. Оглоблин очолював Музей-Архів 
Переходової доби м. Києва4Є. За короткий час забігами О. П. Оглоб
лина під дахом Музею-Архіву зібралися видатні представники науки 
і культури (історик Н. Д. Полонська-Василенко, архітектор І. В. Мор- 
гілевський, мистецтвознавець С. О. Гіляров, літературознавець В. В. Мія- 
ковський, археолог П. П. Курінний та інші). Вчений виступив ініціато
ром зібрань архівних матеріалів (фотознімків, картин, письмових та-
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усних свідчень), які б фіксували злочини більшовицького режиму. За 
його ж пропозицією готувалась і виставка «Руйнування більшовиками 
культурних пам’яток у м. Києві»47. Однак, як відомо, німецьке коман
дування невдовзі негативно поставилося до діяльності українських 
осередків (зокрема, Музею-Архіву, який було закрито). У бурхливих 
подіях окупаційних часів О. П. Оглоблин усю свою енергію зосередив 
да керівництві експертною комісією історично-філологічних наук та 
історично-археологічної секції Будинку вчених. Комісія, до якої, крім 
О. П. Оглоблина, входили професори Н. Д. Полонська-Василенко, 
Б. В. Якубський, О. С. Грузинський та І. В. Шаровольський, за кілька 
.місяців розглянула 122 справи вчених Києва і дала свої відгуки щодо 
їх наукового рівня48. Робота в комісії поглинала весь час, однак учений 
не втрачав надії поринути в улюблену дослідницьку працю. Така нагода 
-з’явилася влітку 1942 р., коли О. П. Оглоблин упродовж місяця очолю
вав комісію з української емблематики у складі П. П. Курінного, 
В. В. Міяківського, С. М. Драгоманова, В. А. Шугаєвського, Л. О. Окин- 
шевича та Н. Д. Полонської-Василенко. Комісія підготувала три істо
ричні довідки, одну з яких — «Герб міста Києва» — написав Олександр 
Петрович. На глибоке переконання вченого, гербами міста Києва були 
давній герб «Куша» та «Архангел Михаїл»49. Окрім того, він написав 
дві розвідки (одну — з історії української генеалогії XVII ст., присвя
чену внучці двох гетьманів — І. Брюховецького та І. Самойловича 
П. Т. Ісканській, а другу — з історії українсько-німецьких взаємин 
першої половини XVIII ст. «Україна й Голштінія в 1730-х рр.») ю, зай
мався дослідженням «Історії Русів».

Тоді ж О. П. Оглоблин зав’язав наукові стосунки з українськими 
«міграційними вченими, насамперед з Д. І. Дорошенком, Б. Д. Круп- 
ницьким, А. І. Яковлівим. З наближенням Червоної Армії до Києва 
історик був змушений переїхати до Львова, де включився в роботу 
історичної секції Наукового товариства ім. Шевченка та зорганізованої 
за ініціативою митрополита А. Шептицького Церковно-Археографічної 
комісії. В березні 1944 р. на запрошення колегії професорів філософіч
ного факультету Українського Вільного Університету (УВУ) О. П. Ог
лоблин переїздить до Праги51. Але й тут він довго не затримався. Вже 
навесні 1945 р. О. П. Оглоблин з групою професорів УВУ перебрався 
до Баварії52.

Певний час Олександр Петрович мешкав у селі Трансфельден, де 
продовжував свої студії над «Історією Русів», а коли в Мюнхені зібра
лась група викладачів УВУ, перебрався до Авгсбурга (поблизу Мюн
хена). Тут він разом з професорами В. М. Щербаківським, Д. І. Доро
шенком, О. І. Барановим, Н. К. Ковалівни та іншими виступив ініціа
тором відродження УВУ53. О. П. Оглоблин посів професорство в УВУ 
(1945—1951), а згодом і в Богословсько-Педагогічній Академії УАПЦ 
(1946—1947). В Німеччині він став одним з тих, хто відроджував 

Українське історично-філологічне товариство, де протягом 1948—1951 рр. 
виконував обов’язки заступника голови. Від 1946 по 1951 р. О. П. Оглоб
лин був директором Науково-дослідного інституту мартирології, керував 
відділом генеалогії Українського науково-дослідного інституту родо- 
знавства та знаменознавства (з 1947 р.), а в 1948 р. до його обов’язків 
додалася ще й редакційна робота в історичному відділі Енциклопедії 
українознавства (Париж) 54. Не можна ігнорувати і участь О. П. Оглоб
лина в роботі Міжнародної вільної академії наук у Парижі (1951 р.) 5Є\

У 1951 р. Олександр Петрович переїжджає до Сполучених Штатів 
Америки й оселяється в Лудлові. Тут він очолює Іспитову комісію 
філософічного факультету УВУ у США й обіймає посаду професора 
в Українському Технічному інституті у Нью-Йорку. Не підлягає сум
ніву, що О. П. Оглоблин мав винятковий вплив на українську емігра
ційну історичну науку56. Жодна більш-менш помітна акція в науковому 
світі не обходилася без участі О. П. Оглоблина. У 1963 р. дослідник
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очолив Українське генеалогічне й геральдичне товариство, а з 1965 р. 
головував в Українському історичному товаристві (УІТ), з 1980 р. був 
його почесним головою. Одночасно вчений працював в Українському 
науковому богословському товаристві (з 1961 р.) 57. Довгий час він го
ловував у Науковій раді Східноєвропейського дослідного інституту 
ім. В. К. Липинського (Філадельфія), а в 1960—1977 рр. працював 
науковим консультантом для докторантів з історії України в Україн
ському науковому інституті Гарвардського університету.

З 1970 р. О. П. Оглоблин — президент Української вільної академії 
наук у США (УВАН), а з 1987 р.— почесний її президент.

О. П. Оглоблин — один з тих істориків старшого покоління, який 
передбачав новітнє українське відродження. Цей процес в Україні 
збігся з 90-літнім ювілеєм дослідника, коли його було обрано почесним 
членом Наукового товариства ім. Шевченка. До кінця життя вчений 
переймався проблемами розвитку української історичної науки. Так, 
1988 р. разом зі своїми учнями і колегами (М. Антоновичем, І. Каме- 
нецьким, Л. Винаром, О. Субтєльним, М. Паною, Д. Штогриним) він 
виступив ініціатором академічного видання творів класика української 
історіографії М. С. Грушевського58. У зв’язку з 90-літнім ювілеєм відо
мого вченого до науково-дослідної програми українознавства при Іллі- 
нойському університеті в Урбані (директор — проф. Д. Штогрин) було 
внесено перевидання монографічної серії з творчого доробку О. П. Ог- 
лоблина за такими розділами: Хмельниччина, мазепинська доба, геть
манщина XVIII ст., бібліографія (всього— 18 праць).

Незадовго до смерті Олександр Петрович заповів свій архів (ли
стування з митрополитами А. Шептицьким та Іларіоном — в миру 
І. Огієнком, дослідниками Н. Д. Полонською-Василенко, В. Д. Круп- 
ницьким, Я. Пастернаком, Д. і В. Дорошенками) своєму учневі Любо- 
миру Винару. В архіві зберігаються й недруковані праці вченого59. По
мер О. П. Оглоблин 16 лютого 1992 р. й похований у м. Спрінгфільді 
(США) 60.

Наукова спадщина історика велика і розмаїта. Він є автором понад 
700 публікацій з історії України, історіографії, джерелознавства й ге
неалогії, не менш як 500 енциклопедичних статей вченого вміщено в 
українській та англомовній «Енциклопедії українознавства». Хронологіч
но доробок О. П. Оглоблина охоплює майже всі періоди української 
історії від найдавніших часів до другої половини XX ст. Умовно всі 
його праці членуються на кілька тематичних груп: історіографічні, 
з питань економічної історії України, політичної історії України (доба 
«Руїни», студії про діяльність ханського гетьмана Петрика, доба І. Ма
зепи, часи гетьманщини XVIII ст.), генеалогічні та з історії української 
культури. Специфічну добірку становлять і спогади історика.
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мана Петрика із Кримом 1692 року, надруковану в <гЮ ві
лейному збірнику на пошану акад. Д . І. Багалія» (К., 1927.—
С. 720—744), що вже став раритетом і недоступний широкій 
громадськості. Збереокено стиль автора. Прокоментовано 
найбільш маловідомі місця в тексті. Збережено прийняту 
автором форму цитування першоджерел.



Олександр Оглоблин

ДОГОВІР
ПЕТРА ІВАНЕНКА (ПЕТРИКА) 

З КРИМОМ 1692 РОКУ*
І

«Того-ж року на самом початку оного еще непріятель душевній, 
рода православного христіянського Козакоруского всегда ненавидящій, 
не уконтентовавшися погубленіем и запустеніем целой тогобочной 
Малороссійской Украйни, подлуг своего злаго, 1676 року бившаго 
совета, винайшол новіє козни на разореніе и погубленіе и сегобочной 
Малоросійской Украйни чрез канцеляристу Петрика которій... уйшол 
з Сечи до Криму и... возбудил хана и все панство Кримское войною на 
Малую Росію, намереваючи будто з помощію Кримскою щось полезное 
сотворитиг и от владенія Московского отдалити» — десь близько 1720 
року згадував за далекі вже часи 1692 року Величко2. Петро Іванович 
Іваненко, колись старший канцеляриста Генеральної Військової Кан
целярії, а з 1691 року починаючи — писар Війська Запорозького низо
вого на кінці квітня р. 1692 несподівано «тайньїм обнчаем» вирушив 
із Січі й подався до турецької фортеці Газі-Кермана, а згодом і до 
Криму. Там проваджено було пересправи, що завершилися трактатом 
згоди між Україною і Кримом, підписаним 26 травня року 1692. Дещо 
пізніше, влітку того ж таки року, до цієї угоди приєднується і Запо
ріжжя, а разом із тим (здається, 18.УІІ) Петро Іваненко був обраний 
на Гетьмана й визнаний від ханства Кримського. Цим розпочато було 
довгу боротьбу, що тривала близько 4 років, загострила політичні й 
суспільні відносини на Гетьманщині, далася взнаки південним полкам 
і неабиякий вплив мала на справи «хрестового походу», який тоді 
зняла антитурецька ліга в Європі.

Петро Іваненко виступає, як репрезентант і оборонець української 
політичної думки, спадкоємець давньої політичної традиції. «Не для 
своей отчизньї и славьі, Бог видит, но для целости и оборони Мало- 
російского нашего краю и для помноженія и охраненія волностей 
войсковьіх Войска Запорожского городового и низового и для волной 
войсковой в Днепре добьічи се дело я зачал есмь»3* — так визначав 
основні завдання своєї акції «діаволскій сосуд» «проклятий Петрик». 
На жаль, історична наука ще й досі не спромоглася вивчити цей над
звичайної ваги епізод з української історії XVII в. Урядова традиція, 
українська й московська, що вбачала в Петрикові лиш «шалбера», 
«щенюка пекельного», а справу ного вважала за зраду й «на шкоду 
людскую збудившуюся прояву»,— відразу виступ Петрика засудила. 
Щоправда, історична наука уникла цих дражливих оцінок, що їх керу
ючі кола на Гетьманщині за Мазепи приділяли і справі Петриковій, 
і самому її промотору. «Зто не бнл какой-нибудь проходимец,— 
пише Д. І. Яворницький,— искавшій приключеній среди Запорожскаго 
войска. Зто била горячая голова, ясно сознававшая недуги своего 
отечества, твердо решившаяся взять на себя роль спасителя Украйни

* Примітки, позначені зірочкою, О. Оглоблина.
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и заодно с ней Запорожья и с зтой целью удалившаяся в Сичь» 4\  Ще 
яскравіша думка Костомарова. «Петрик, очевидно, разнгрмвал из себя 
Богдана Хмельницкаго; но Бремена, когда Богдан Хмельницкій мог 
совершать свои великія дела, прошли невозвратно... Петрик в мало- 
россійской исторіи явился таким типом, каким бьгл Донь-Кихот в 
исторіи человечсскаго позтическаго творчества». Порівнюючи відзиви 
з XVII і XIX століть, хоч як вони різняться між собою, бачимо, що 
вони дуже споріднені. Бо і в Величка, власне в універсалах Мазепи 
того часу, і в істориків XIX століття постать Петрикова з’являється в 
легендарних тонах, обмальована словами гострими і фарбами блідими 
то крізь невблаганну ворожість класової й політичної боротьби того
часної, то крізь ліберально-демократичні окуляри далеких нащадків. 
ІІетрика занадто одірвано від реального життя, від того грунту, що 
його створив і ним керував. Загострюючи увагу на не досить виразнім 
соціяльнім характері справи Петрикової, дослідники наче випустили 
з ока яскравіші політичні моменти. Тому відповідні малюнки вийшли 
нереальними, одноманітними, скорше негативами. Отож історії цього 
повстання не маємо й досі. Щоправда, сама особа Петрика дуже цікава. 
Він не був, очевидно, тільки знаряддям певних груп або витвором пев
них обставин. Його особиста вдача надзвичайно яскраво на всій акції 
позначилася. З його численних універсалів, листів, розмов тощо, видко 
неабияку людину, енергійну й завзяту, сміливу й заміристу. Глибоке 
розуміння політичної ситуації, добра обізнаність і орієнтування в між
народні відносинах того часу, певна освіченість і життєвий досвід, 
нарешті відданість громадським справам і вогневий патріотизм — все це 
надавало акції певної моральної сили й національної свідомости. Зви
чайно, ті ж джерела характеризують і темні риси вдачі Петрикової. 
Та не вони зруйнували його справу, так само, як і позитивні його вла
стивості не могли б її врятувати. Справа Петрикова тож не була його 
особиста справа й не на його лиш відповідальності вона полягала. Пет
рик був зв’язаний з певною суспільною верствою й політичними колами, 
що керували його акцією. А втім це чи не найменш висвітлені питання 
з історії Петрикового повстання.

Дослідники віддавна звернули на це увагу. Звичайно, шукали пру
жин акції глибше. Хоч сам Петрик, правда, в певних умовинах, казав, 
що «нихто его на то дело как из старших, так и их менших не наго,- 
варивал, а учинил он за все войско запорожское з государством крьім- 
ским договори мирние своим разумом»5*,— а проте віри цьому не 
дуже йняли навіть сучасники. Отож і в історичній літературі маємо 
кілька відмінних думок про це. Автор «Исторіи Русов» уважав справу 
Петрика за кримську інтригу6*. «Хан крьімскій Ислам І’ирей, ведая 
о недовольстве многих малоросійских чиновников н самих войск на 
своего Гетмана за излишнія его строгости и великія сдирства и, знав 
еще о таковьіх нсудовольствіях великоросійских бояр на своего госу
даря, вводившаго в правленіе своє и войско многія новости, предпріял 
било завесть в Малоросія возмущеніе, конечно по планам правитель- 
ства турецкаго. И для того вьізвал к себе секретно в Крим канцеля
риста войсковаго, любимца Мазепина, близкаго сродника знатному 
чиновнику заднепрскому Искре». Останніми часами М. І. Яворський7 
висунув був думку про те, що повстання Петрикове вибухло «завдяки 
московским інтригам» 8\  Проте цю думку не доведено й, мабуть, її й 
не можна довести. Повстання Петрикове остільки яскраво виявило 
антимосковські змагання українського суспільства, що вбачати тут 
московську інтригу було б дуже необережно. Найближче підійшла до 
цього питання О. Я. Єфименкова, що вважала Петрика за керманича 
«кримської партії»; проте вона, очевидно, уявляла тую партію вужче (в 
межах Запорожжя) й, на жаль, цьому питанню не приділила належної 
уваги.

Зате сучасники ліпше розуміли характер і значіння акції Петри-
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нової. Було ділком очевидно, що Петрик спирається на якісь ширші 
кола політичні, навіть більш — є доручена особа якихось політичних 
угрупувань «Многіе,— писав переволоченський дозорця Рутковський 
полковникові й стольникові Малєєву 17.УІІ.1692,— так з войска запо- 
рожского, яко из наших уважннх особ и мудрнх людей удивляются, 
отколь бьі тое в них проклятих сьшов мело, так Богу всемогущему и 
пресвятой Девн Богородицн и посполитому народу противное и не- 
потребное дело зачинати, на що и присягу его ( =  Петрика)... посилаю... 
з которой виразумешь... на що ся тот проклятий сьтн ( =  Петрик) ва
жить и чи его то голови сенс и умисл (Яворницкий, Источники, І, 
435—436). Рутковський, мабуть, добре знав за «інформаторів» Петри- 
кових (ібісі., 315). Хтось «себе... дружество возгради с ненависними 
враги, бисурмани, дабьі, по своєму злохитрому помишленію, когда, 
видя время угодное, отразити возможет от внсокодержавння... Цар- 
скаго Величества десници Малою Россію и воздвигнет брань со оним 
христоненавистннм воинством на Православіе» 9\  Треба було тільки 
виявити, хтож то був. Сучасники, що їхні думки й підозріння рясно 
збереглися по різних документах тогочасних, мабуть, знали за це 
більше. Не дурно ж Величко категорично стверджує, що Петрик 
«подлуг коварной от Мазепи, себе данной (о которой многіе непщевали) 
информаціи, возбудил хана и все панство Кримское войною на Малую 
Росію10*. Величко, власне, повторював тут слова свого колишнього 
патрона й протектора — В. Кочубея п, що р. 1708 в доносі на Мазепу 
Петрові І закидав Гетьманові інспірування цієї справи. «Ему же 
(=Мазепі)... исполнившим мздьт деснйцу Петрика, и злаго совету 
своего тайну ему открьі, научи же его, како бегство сотворити, вручи 
ему... царскаго величества довольное жалованье». Сам Петрик іноді 
підтримував таку гадку. Проте його викази в численних розмовах і на 
письмі, мабуть, свідомо заплутували тую справу. То він доводить, що 
тільки недоброзичливе ставлення (власне, зміна на це) до нього з боку 
Гетьмана спонукало його виемігрувати; він каже, що Мазепа — «пер
ший ворог України, Москві продався, бо й на Польщу орієнтується»; 
то він знов же таки підкреслює, що має певні доручення від Гетьмана, 
що він начебто нешлюбний син Мазепи тощо. Та всенька поведінка 
Мазепи під час боротьби з Петриком доводить, що зв’язки між ними 
були неможливі. Зрештою були інші комбінації, супроти яких це при
пущення є неймовірне. Кочубей не дарма виступав у ролі винувача. 
Адже ж сучасники певні були, що то він саме інспірував Петрика. 
У листі до Варлаама Ясинського 12 (червень 1692 року), шукаючи собі 
захисту від «губителних на себе виналезков», Кочубей писав, що 
«утечку Петрика канцеляристи... яко з початку Его Милость ( =  Геть
ман) почал суспековати за моєю бьіти ведомостю и виправою, так и 
теперь того еше змислу своего не випущает». 1708 р. Кочубей писав, 
що Мазепа переслідує його, починаючи «от лета 1691» (Чт. Моск. 
Общ. Ист. и Др., 1859, І, 124). Справді, Мазепа був, очевидно, певний 
участи Кочубеєвої в цій справі й не раз висловлював це прилюдно, 
навіть у вічі Кочубееві (інцидент у Глухові). Про участь Кочубеєву у 
справі Петрика переказували широко й на Запорожжі (і в Криму) й 
на Гетьманщині. Інколи це стверджував сам Петрик.

Були певні об’єктивні підстави для таких поголосок. Петрик-бо 
був за старшого канцеляристу Генеральної Військової Канцелярії, 
отож близький був до генерального писаря Кочубея; до того ще він 
був чи не родич Кочубееві, власне — його дружині. Питання про фа
мільні стосунки Петрика і взагалі його походження дуже складне. 
Є відомості про те, що він був небіж Кочубеїв («Петрик, племянник 
Кочубеев» — писав Мазепа р. 1692). Це, безперечно, втягувало Петрика 
у складні родинні й політичні відносини Кочубеєвих родичів — відомих 
полтавських фамілій Жучєнків та Іскор. Можливо, що почасти цим 
родинним стосункам завдячив був свою службову кар’єру Петрик.
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Р. 1687 у списках (щоправда, мабуть, неповних) Генеральної Військо
вої Канцелярії його не було (див. Маркевич, Історія Малороссіи, III, 
319—323). Проте р. 1689 канцеляриста Петро Іваненко є у списках осіб, 
що їздили з Гетьманом до Москви, і займає він у списку канцеляристів 
друге місце, після В. Чуйкевича. Р. 1691 Петрик був уже за старшого 
канцеляристу. До речі, р. 1690 в Генеральній Військовій Канцелярії 
був ще один родич Кочубеїв (одружений також з його небогою) — 
канцеляриста Петро Дублянський. З другого боку, це зв’язувало 
Петрика з певними колами полтавської старшини. Адже ж і акція 
Петрикова розпочалася після того, як він одвідав був Полтаву й, 
мабуть, порозумівся із тамтешніми опозиціонерами. Не дарма Ф. Жу- 
ченка 13 скоро після втікачки Петрикової було з уряду скинуто й на 
полковника наставлено запеклого ворога Жученка й І. Іскри14 — 
Павла Герцика 1ь. Отож припускаємо, що міг інспірувати Петрика Ко- 
чубей, власне, та впливова група опозиційної старшини, що тоді зайняла 
вороже становище супроти Мазепи й московської орієнтації. Тут 
об’єдналися родичі колишнього гетьмана Самойловича, й серед них 
небіж гетьмана Михайло Самойлович, колишній полковник гадяцький, 
і зять гетьмана стольник кн. Юрій Святополк-Четвертинський із 
дядьком своїм митрополитом Київським Гедеоном,6, родичі й друзі 
М. Самойловича — Полуботки, батько Леонтій Артемович, полковник 
переяславський, і син Павло Леонтьевич17, колишні дорошенківці — 
генеральний писар Кочубей (та його полтавська парентела — Жученки 
та Іскри й головний серед них полтавський полковник Жученко) й, 
можливо, генеральний суддя Вуяхевич І8, кол. полковник переяславський 
Дмитрашко-Райча 19, приятель М. Самойловича. Серед невдоволених з 
Мазепи були ще генеральний обозний Борковський50, кол. київський 
полковник Солонина, миргородський полковник Д. Апостол21 і, мож
ливо, стародубівський полковник Миклашевський22. Нарешті, за ними 
були їхні численні родичі, отож мало не вся аристократія старої 
Гетьманщини.

Політична програма старшинської опозиції, безперечно, продовжу
вала колишні традиції української політики. Вічний мир із Польщею 
6/У (26/ІУ) 1686 р., утворення антитурецької ліги зустріли були в 
українських політичних колах надзвичайно вороже. Трактат 1686 року 
назавсіди стверджував той поділ України, що його визначила Андру- 
сівська угода; отож цілком нищилися всі плани української політики 
щодо об’єднання українських земель, реставрації держави Б. Хмель
ницького. Не кажучи вже про Західну Україну, територія старої 
козаччини — правобережні наддніпрянські староства відтепер втрачені 
були для Гетьманщини й засуджені були на вічну пустелю. Старі 
шляхи південної торгівлі України (на Молдавію) було перетято. Ще 
гостріше поставилися на Гетьманщині до антитурецької ліги. Це пере
носило театр військових дій на українські землі, збільшувало тут 
військову й політичну перевагу Московщини, наражало Україну на 
неминучу руйнацію, висувало в авангарді сили Української держави. 
Окрім того, війна з Туреччиною, а передовсім із Кримом, розривала 
економічні стосунки України з Кримом і чорноморськими ринками. 
Найгостріше це відчувалося на Запорожжі. Політику Самойловича 
було скеровано на те, щоб повернути Правобережну Гетьманщину й 
запобігти війні з Туреччиною і Кримом, принаймні забезпечити нейтра
літет України. Після коломацького перевороту23 політика нового укра
їнського уряду зрікається на деякий час оцих позицій: адже і коло- 
мацькі пакти цілком виразно застерегли, що Україна мусить визнати 
трактат 1686 року і «что по тем же договорам уступлено в сторону 
королевскаго величества польскаго, и в те мєста не вступатца и к 
нарушенію договоров никакіе причини не давать»24*, а також брати 
активну участь у війні з Кримом і Туреччиною. Щоправда, згодом і 
Мазепа досить недовірливо ставиться до антитурецької коаліції, проте
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Україна й надалі бере в ній участь. Цілком зрозуміло, що опозиційні 
групи тут мусіли відродити основні змагання переднішого уряду. Вони 
намагаються припинити війну й вилучити Україну з коаліції. Щоб 
це здійснити, треба було зорганізувати збройну силу на Гетьманщині 
або на Запорожжі й знайти допомогу в інших держав. Орієнтація на 
Москву взагалі не була популярна. Відтоді, коли Москва почала 
активно підтримувати Мазепу, це було неможливо. Сподіватися якоїсть 
допомоги з боку Польщі, очевидно, не випадало. Польща з 1686 року 
мала вічний мир із Московщиною, а до того ще надзвичайно заінтере
сована була, щоб Москва не виходила з антитурецької ліги. Нарешті, 
будь-які автономістичні прагнення української старшини були не 
до вподоби Польщі, бо природно знімали дражливе питання про Право
бічну Україну. Як це було після Андрусівської угоди 1667 року, так і 
після трактату 1686 року лишався один шлях, добре відомий колишнім 
дорошенківцям,— шлях на південь, насамперед до Криму.

Початок 90-х років був не дуже сприятливий для старшинської 
опозиції. Р. 1690 помер був митрополит Гедеон; разом із тим одходить 
від активної політичної діяльності генеральний суддя Вуяхевич. 
Всенькі виступи проти гетьмана не знайшли підтримки в московських 
урядових колах. Створилася реальна загроза М. Самойловичеві й. 
Полуботкам. Участь України в антитурецькій лізі чимраз більш усклад
нювала московсько-українські відносини. Спроби московського й поль
ського урядів дійти згоди із Кримом могли загрожувати Україні, 
позбавляючи її самостійної участі в мирних пертрактаціях. Перед опо
зицією постало питання — прискорити акцію. Час для виступу обрано 
було досить слушний. Саме на початку 1691 року Михайло Самойлович 
був відпущений додому, а Кочубеєві доручено було слідкувати за 
гетьманом. Тоді, мабуть, ухвалено було звернутися до Криму по 
допомогу проти Москви й гетьмана. Чутки про наміри Кочубеєві здо
бути собі гетьманську булаву, очевидно, мали певний грунт. Кримські 
інтереси тут цілком збіглися з домаганнями старшинської опозиції. 
Становище Туреччини та її васалів у боротьбі з коаліцією було вельми 
скрутне. Традиційна кримська політика на півночі побудована була на 
суперечках і боротьбі між Московщиною і Польщею або на спілці з 
Україною супроти якоїсь з оцих держав (або заприсяжених обох). 
Отож трактат 1686 року створив для Криму й, звісно, турецьких інте
ресів на півночі Чорного моря дуже небезпечний стан. На початку 
90-х років ця загроза ще побільшала. Безперечно, як економічні, так 
і політичні інтереси Криму й Туреччини вимагали якнайшвидшого 
відступу України від антитурецької ліги. Зрозуміло, що пропозиції 
старшини, що, мабуть, і раніше мала зносини із Кримом, були дуже 
до часу і в Криму їх радо зустріли. За таких обставин і було складено 
угоду 1692 року.

Звичайно, наведених даних ще не досить, щоб розв’язати питання 
про зв’язки Петрика з керуючими колами старшинськими на Геть
манщині. Але ж точних доводів тут, у цій конспіративній і небезпеч
ній справі, й не може бути. Ні того, що Петрик іноді заперечував свої 
стосунки з Кочубеєм та іншими, ні того, що старшина виявляє воро
же ставлення до справи,— ще не досить. Іноді треба було плутати. 
Надзвичайно характерна тут позиція самого Петрика. «Петрик несом- 
ненно видумьівал,— каже Уманець,— но во вкусе тогдашняго общества. 
Он лгал (у Криму.— О. О.) правдоподобно и, может бить, отчасти и 
сам верил тому, что говорил. Есть ли тень правди во всем, что он виду- 
мивал,— теперь трудно разобрать. Во всяком случае, он что-то видел 
и слмшал, на что-то надеялся, в чем-то твердо убежден». За переговорів 
із кримським урядом Петрик іноді виступає, як писар Війська Запо
розького низового, від імені Січі. Але договір 1692 року яскраво 
відокремлює поняття Запорожжя від Гетьманщини. І не з колишнім 
канцеляристок) провадив переговори кримський уряд. Петрик навіть не
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згаданий у тексті договору. І Петрик удає з себе репрезентанта всієГ 
України, принаймні тих груп, що з ними Крим завсіди мав постійні 
стосунки, звик уважати їх за керуючі українські кола. Мабуть, воно* 
й справді було так. Проте дальші шляхи Петрика і старшини розі
йшлися.

Ситуацію з’ясовано було цілком улітку 1692 року. Надії на Запо
рожжя й Крим не справдилися. Січ одмовилася взяти участь у поході 
проти сил московських і урядових українських. Допомога січової 
голоти не заступала організованої помочі з боку всього Війська, 
Кримське панство, до справ турецьких утягнуте, не могло багато 
допомогти Петрикові. Можливість якоїсь активнішої підтримки з боку 
старшини було виключено. Головне, вся опозиція в руках гетьмана й. 
московського уряду опинилася. Репресії щодо Самойловича, Полу
ботків, можливо, Жученка перестерегали інших проводирів. Гетьман 
пильно слідкує за поведінкою опозиції й сповіщає про це московський- 
уряд. Кочубей у червні р. 1692 вдається до митрополита Варлаама. 
Ясинського. «Тепер ведомо мне стало,— писав стурбований Кочубей,— 
же тот... Петрик, узявши пред себе последнее безуміє и діяволскій: 
образ на погубу души своеи, удался з Запорожа до бесурман, и там 
некоторіи псому лицу своєму неподобній затевает дела; з якого его* 
сатанинского погибелного поступку оніи лжесвидетели и клеветники.., 
зхочут теперь оное своей лжи долинати, яко ж уже тое и зачинают, 
аби чим скорей мене не тилко от чести войсковой испровергти, але и а 
света изгладити могли»25*. Петрик чудово розумів складний стан опо
зиції. Не дурно ж у червні р. 1692 він казав, що більший жаль має на 
Кочубея, аніж на гетьмана. Тоді повстало питання про політичну орга
нізацію повстання. До середини 1692 року Петрик, мабуть, не думає, 
за булаву. Проте дальший хід подій примусив його подбати про обран
ня нового гетьмана. За допомогою кримців обраний був Петрик, і це„ 
мабуть, остаточно розв’язало питання про позицію старшини. Відтоді 
будь-яку підтримку з цього боку було унеможливлено. Навесні р. 1693 
московський уряд казав про «составньїя и лживьія писма и речи»- 
Петрикові, що їх «и в помьішленіи у подданннх наших войска запо- 
рожского старшиньї и у  полковников, и у посполства не бнвало»26*.

У таких умовах неминуче повставала соціальна проблема. Вага 
запорозької голоти та надія на повстання поспільства на Гетьманщині 
зростають. Спочатку Петрик дивився на це лиш з погляду політичних 
інтересів повстання. Але згодом викристалізовується думка про орга
нізацію упосліджених шарів суспільства. Особисто Петрика це не 
лякало. Та для «пославших его» це було б рубати тую гілляку, на 
якій вони сиділи. Українська старшина на кінці XVII ст. не могла 
співчувати соціальному радикалізмові. Отож загострена на той час 
класова боротьба на Гетьманщині зовсім виразно, надто ж після заво
рушень 1687 року, зостерегала опозиції невчасність будь-яких групо
вих порахунків. Навіть у деяких політичних питаннях позиція стар
шини була дуже складна. Ідея, що дуже захоплювала Петрика, це 
стара політична ідея українська — об’єднання Лівобічної і Правобіч
ної України. Великого значіння надає він тому, що за угодою 1692і 
року «Чигиринская сторона Днепра» мала увійти до складу Україн
ської держави. На його думку, «вибившіеся... з теперешного поддан- 
ства, куди хто зхочет, на свою отчизну пойдет, где пред тим мешкал, 
а тривоги и небезпеченства не метимете там неколи» 27\  Це вже було- 
занадто. Неминучість соціального зрушення неминуче перекидала опо
зиційну старшину на бік уряду. Зі свого боку, урядові кола теж праг
нули згоди. Логіка речей дедалі одривала Петрика від українського- 
грунту, ізолювала його від «кревних» — «дуків». Та половинчатість, 
запізненість соціальної програми Петрикової відхиляла від нього нижчі 
верстви. Довго ще борсалася в цих противенствах невгомонна вдача 
«ханського» гетьмана. Дата і обставини смерті Петрика досить непевні.
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Старі літописці (Самовидець, Велично, Граб’янка) за неї не згаду
ють, хоча розповідають про татарський похід 1696 року (Самовидець 
.мав про це певні відомості, бо участь у поході проти татар брав син 
Романа Ракушки — Іван Романовський,— див. Літопис Самовидця, 187; 
.Записки Історично-Філологічного Відділу У. А. Н., кн. VII—VIII,— 
Київ, 1926,— с. 195). Вперше докладніше розповідає про смерть Пет- 
рикову «Исторія Русов» (с. 192), припускаючи («видно»), що його 
забив був Яким Вечорка, полковий осаул гадяцький (Исторія Русов, 
<ст. 192; див. Модзалєвський, Родословник, І, 190). Усі дослідники 
(Маркевич, Соловйов, Костомаров, Д. І. Яворницький, Уманець, акад. 
М. С. Грушевський, акад. Д. І. Багалій) приймають цю версію. Проте 
Велично (III, 368), нічого не згадуючи за Петрика, каже, що «Вечор- 
ченка... поймано и для ворожбитства своего поганскогд з живого 
•серце виняти и на огонь кладено». Костомаров і Яворницький не зазна
чають тут точніше своїх джерел. Безперечно, великий вплив на історіо
графію тут мала відома пісня про Петричевського і Вечорку, що 
могла бути за джерело для «Исторіи Русов» (Див. Р. Б. С., том 
Павел-Петр, с. 640). Не заперечуючи того, що 1696 рік міг бути 
•справді останнім у житті Петрика, констатуємо, що Петрик якось 
непомітно зникає з історичного кону, і в кожнім разі ця подія, навіть 
.за піснею, мабуть, не зв’язана із забивством Вечорка.

I I

Договорові 1692 року не дуже пощастило ні в історії, ні в історіогра
фії. Сучасників повідомлено про зміст угоди, й вражіння, що вона 
•справила, було досить сильне. Звичайно, яскравіше це висловили були 
вороги. Переволоченський агент Мазепи Рутковський28 сповіщав 
17.VIІ року 1692 Малєєва про «писма» Петрикові «о постановеннм 
присяжним, яко мают войну зачати з великим государством москов- 
•ским і як тую войну скончивши, жити уделньїм панством малоросій- 
ским, а братерством з татарами, о чем страшно и помислити, не толко 
писати, чого ся тот плут Петрик з своими советниками важит29*. 
Петрик не раз у своїх листах і універсалах наводив основні пакти 
угоди. «Коли тепер даст нам Господь Бог Всемогущій вибитись з под 
ярма Московского,— писав Петрик в універсалі 29ЛЧІ року 1692,— то 
•як сами схочете такій между собою порядок учините, же бистре такіе 
заживали волности, якіе уживали продкови ваши за Хмелницкого» 30\  
На таких пунктах вечній з панством Кримским войско Запорожское 
утвердило мир, же Чигиринская сторона Днепра, поколя Хмелницкій 
з Ордами завоевал от Ляхов, нам отдана з приналежитостями, и сего- 
бочная сторона зо всеми полками и городами при нас захована31*, а 
добиватися на рибе, на соле, на зверю, в реце Днепре, в Богу и во 
всех реках и речках без жадного датку волно... (не точна цитата з 
Трактату). Панство Кримское присягу свою на том виконало, иж 
мают нас от Москви и от Ляхов и от всяких непріятелей боронити 
завше (не точна цитата з Трактату). Цілком зрозуміло, що москов
ський у.ряд насамперед звернув увагу на інші «пакти, «Между... 

•статьями ( =  «подлинния изменника Петрушки статьи») написано, 
чтоб, внсвободясь из-под ига московского, ахтирскому и сумскому 
полкам со всеми городами и приналежностями бити под властію 
пойска запорожского, а харковской и рнбенской полки перевести на 
•чигиринскую сторону (не точна цитата з Трактату), и чигиринская 
сторона со всеми городами имеет бити под властію войска запорож- 
•ского покамест, покамест Хмелницкой с ордой завоевал от поляков 
(не точна цитата з Трактату), а за вспоможеніе ордам против москов
ского государства вместо воздаянія имеют бити отворенн Муровскіе 
шляхи» (не точна цитата з Трактату).

Вперше в науковій літературі докладніші відомості про договір
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1692 року подав був Соловков. Основні пакти угоди, особливо консти
туційні (арт. І. II, III — не зовсім точно, IV, V, VII, XI, XIII), було 
наведено в «Исторіи Россіи». Проте Соловйов не аналізує окремі 
пакти, не подає оцінки цілої угоди. Костомаров, згадуючи за договір 
дуже коротко, подає зміст лиш арт. VI (право рибальства, ловецтва 
й соляної добичи). Проф. Д. І. Яворницький теж коротко переказує 
зміст арт. IV, V, VII. Акад. Д. І. Багалій згадує лиш про арт. V. 
Акад. М. С. Грушевський теж звертає увагу на політичні моменти у 
трактаті й наводить короткий зміст арт. І, II, III, IV (не зовсім точно), 
V, VII. Отож відомості Соловйова й до цього часу свою вагу збере- 
гали. Звичайно, це позбавляло історичну науку змоги належно висвіт
лити історію повстання. Але ж договір 1692 р. цілком заслуговує на 
увагу з боку історичної науки. Він-бо не лише подає першорядної 
ваги матеріал для історії повстання Петрика. Ще важливіше його 
місце в історії української політичної думки тогочасної, точніше — в 
історії української державної ідеї. Тому мусимо бодай коротко зупи
нитися на основних пактах договору.

Договір 1692 р. є трактат вічної згоди між двома державами: 
Україною і Кримом. Він складається з короткого вступу і 16 пактів. 
Ціла низка пактів присвячена політичним взаєминам обох держав. 
Тут відрізняємо дві групи пактів: загальні зобов’язання постійної 
обопільної допомоги й зобов’язання спеціальні, тимчасові. Складено 
було угоду оборонного союзу. Кримська держава зобов’язується 
Україну «от поляков и от Москви и от всех непріятелей оборонять 
всегда». Зі свого боку, «кияжество Малоросійское» усіма своїми силами 
мусить захищати Кримську державу. Ця допомога подається без наго
роди, за винятком, коли треба було б іти «в далнне места, а зимняго 
времяни». Тоді «тем войскам и лошедям повинен бить харчь и опочив 
пристойной і належащей» (арт. II, X). Всі непорозуміння між Украї
ною і Кримом мали полагоджувати дружнім шляхом. Застережено 
було обопільне полагоджування й відшкодування претензій підданців 
обох держав (арт. VIII). Визнано було обопільне й рівне право мати 
резидентів (арт. XIII). Встановлений був порядок зносин диплома
тичних (через послів, гінців), для чого було зорганізовано пошту в 
Переволочні й у Газі-Кермані (арт. XIV, XV). Безпосереднє значіння 
належало зобов’язанням спеціальним. Основний пакт — це обов’язок 
Кримської держави допомогти Україні «для отобранія от московской 
власти Малоросийской Украиньї» (арт. III). Зі свого боку, Україна 
мусила «оттворить муравскіе шляхи» татарам (арт. VII). Звичайно, 
договір одкидав можливість сепаратної угоди. Це мусіло бути «вопчє... 
по совету с пожитком общаго добра обоих сторон». Проте цей пакт 
мав і ширше значення на майбутнє (приміром, на випадок війни з 
Польщею — арт. XVI).

Певну увагу присвячено було економічним взаєминам обох держав. 
Застережено було право української людности організовано, «за ведо- 
мом Войска Заиорожскаго и Государства Крьімскаго і за листами», 
«волно добьіватца на рьібной і на звериной ловле и на. соли» — на 
Дніпрі й на всіх допливах Дніпрових по обох боках, без будь-якої 
оплати (арт. VI). Далі проголошено було обопільне право вільного 
торгу — на загальних підставах — купців українських у Криму, Біло- 
городщині й в інших землях Кримської держави; кримських купців — 
на Україні. Купців-чужоземиів зрівняно було в митних правах із куп
цями місцевими. Торговельний шлях ішов купцям українським через 
Переволочну на Газі-Керман; купцям кримським — на Переволочну 
(арт. IX) .

Найбільшої ваги для історії української політичної думки, без
перечно, мають пакти конституційного характеру. Основні ідеї полі
тичні в діяльності Петриковій — визволення України з-під чужоземної 
влади та об’єднання українських земель у межах осібної держави —
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яскраво виявилися в трактаті 1692 року. «Княжество (внделное) Ки- 
евское і Черниговское со всем Войском Запорожским і народом Мало- 
російским», або коротше «Княжество (Государство) Малоросійское»— 
•ось формула української державної ідеї, виявлена в діяльності Петри- 
ковій і в трактаті 1692 року зафіксована та міжнародноправним 
способом визнана. Перший артикул трактату визнав цю державну 
•організацію: «Княжство Киевское и Черниговское со всем Войском 
Запорожским і народом Малоросійским имеет бнть виделное при 
зсяких своих волностях». Кримське ханство не мало права втручатися 
у  внутрішні справи України. «Княжству Малороссійскому и всему 
Войску Запорожскому как даст Господь Бог волное государство, чтоб 
лрава себе природное и порядок, которой полюбитца, учинить волно» 
(арт. XI).

Ця складна й незграбна формула, до того ще з неусталеним ти
тулом, являє великий інтерес в історії української державної ідеї. 
Бо тут знову маємо спробу погодити дві форми державної організації 
України, що їх висунула на порядок денний української політики 
Хмельниччина. Історія державної думки за доби другої української 
держави сформулювала дві основні ідеї державного будівництва Укра
їни: ідею князівства Руського, що протягла традицію давньої руської 
держави,— й порівнюючи нову ідею Війська Запорозького (як держав 
ної організації України), що її утворила була революційна доба, хоч 
коріння її сягають глибше. За часів Хмельниччини маємо змагання 
цих двох ідей, власне, тих двох суспільних верстов, що були творця
ми й репрезентантами тих ідей. Шляхетська ідея Руського князівства 
й козацька (й дрібношляхетська) ідея Війська Запорозького, безсум
нівно, були суперечливі. У процесі боротьби відповідних соціальних 
труп за часів Хмельниччини спроби погодження двох ідей, спроби 
компромісу були неможливі. Проте реальна сила і влада на Україні 
козаччині належала. Панування козацької старшини надає безперечної 
переваги ідеї Війська Запорозького, що й стає за урядову формулу 
української державности. Проте маєткова шляхта українська ще збері- 
тає свою соціально-економічну базу й політичні впливи. Процес еко
номічного зближення заможної шляхти й козацької старшини, завер
шений у реституції шляхетського землеволодіння і в участі найви- 
датніших 'представників шляхти української в чигиринськім уряді, 
■спричинився до перших спроб практичного погодження двох основних 
ідей. Елементи компромісу позначилися вже в першій формулі дер
жавної ідеї Війська Запорозького, що її наведено в донесенні москов
ського дипломатичного агента Кунакова в березні р. 1649. Ще вираз
ніше намітили компромісну формулу т. зв. «шведські проекти» 
1655—1656 рр.32. У тих проектах найбільш важить формула князівства 
Запорозького. Гетьман мав здобути титул князя Київського та Чернігів
ського й Гетьмана Війська Запорозького на правах курфірства Бран- 
денбурзького й герцога Курляндського. Україна мала бути «волннм и 
уделним статом, под обороною и голдем королей и государств свейских 
и полских». Але вже те, що поруч цього маємо інші проекти, свідчить 
про боротьбу кількох поглядів, що відбивала глибші змагання соціальні. 
Ці проекти не могли завдовольнити керуючі кола українські. Нова 
спроба, де яскраво відбилася перемога ідеї шляхетської (нехай моди
фікованої), була втілена в Гадяцькім трактаті 1658 року33, що утво
рював на українських землях Велике Князівство Руське, як федера
тивну частину Речі Посполитої. Керуюча верства — козацька старши
на,— за несприятливих міжнародних умов і загостреної громадянської 
війни на Україні, не спромоглася ту ідею здійснити. Натомість знову 
запанувала ідея Війська Запорозького, форма, що здобула підтримку 
і з боку Московщини, і з боку Польщі. Це яскраво виявилося в Юрія 
Хмельницького. За часів Руїни ідея князівства Руського завмирає. Та 
суспільна верства (шляхта), що її була утворила, була мало не цілком
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знищена в революційній боротьбі. Перевага ідеї козацької яскраво 
виявилася в діяльності Дорошенка. Нова орієнтація української полі
тики — на Крим і Туреччину — пізніше зв’язана була з відновленням 
колишньої шляхетської ідеї — князівства Руського. її вбачаємо в орга
нізації князівства Малої Росії й України за Ю. Хмельницького. Але 
лишилася сама форма: зміст ідеї був уже цілком відмінний. Ідея 
відірвалася була від свого соціального грунту, перетворилася на ідею  
мандрівну, на знаряддя турецько-татарської політики на Україні. У 
трактаті 1692 року маємо мало не останню спробу погодити ці дві 
основні ідеї. Жива й міцна ідея Війська Запорозького тут механічно 
сполучена з ідеєю шляхетського князівства Руського в її турецько- 
татарській формі. А втім сам Петрик має титул гетьмана. На початку 
XVIII в., за часів Мазепи й українсько-шведського союзу, ще побачимо 
останні відгуки цієї ідеї, власне, комбінацію двох ідей. Проте ката
строфа 1709 року зруйнуваал ідею Руського князівства. І конституція 
1710 року, і договір із Кримом того ж таки року остаточно перемогу 
ідеї Війська Запорозького ствердили 34.

Ідея державної території України позначилася в договорі р. 1692 
дуже яскраво. Князівство Малоросійське, очевидно, складалося із зе
мель колишніх воєводств Київського та Чернігівського, отже, охоплю
вало Лівобережжя й чималу частину Наддніпрянського Правобереж
жя. На сході до цієї держави прилучено було частину Слобожанщини, 
а саме полки «Ахтьірской и Сумской со всеми принадлежносьтьми 
своими». Полки Харківський і Рибінський (Острогозький) мали бути 
переведені на Правобережжя («на Чигиринскую Днепра сторону»), 
а їхні землі мали спорожніти (арт. IV). Це відповідало традиційній 
кримській політиці, що воліла утворити степовий бар’єр поміж Кримом 
і Московщиною (та Україною). На півдні кордони українські сягали 
лиш до р. Самари, але на Самарі не можна було «городов никаких и 
деревень, ни строенїя никакова» ставити (опріч манастиря Самар
ського— арт. XII). Складніше питання щодо правобережних земель 
Української держави. Відповідний пакт зредагований досить невиразно. 
Правобережжя («Чигиринская сторона со всеми городами») мало увійти 
до складу Князівства Малоросійського в межах, «пока Хмелницкой 
завоевал с ордами от поляков» (арт. V). Насамперед не ясно, чи це 
була вся територія, завойована за Хмельницького (очевидно, Богдана), 
чи тільки територія, що її визначено було в трактатах Зборівськім, або 
Білоцерківськім35. Так чи інакше, коли ще згадати за назву «народ 
малороссійскій» у титулі держави,— ясно буде, що права Української 
держави на всі правобережні землі (окрім, звичайно, Поділля) було 
принципово застережно. Проте конкретно трактат р. 1692 цікавиться 
лиш наддніпрянською частиною Правобережжя, давньою територією 
козаччини. Неясність ця, мабуть, зрозуміла. Цьому спричинився склад
ний міжнародноправний стан Правобережної України того часу. Бу- 
чацька угода Польщі й Туреччини р. 1672, що визнала Поділля Туреч
чині, ствердила відмовлення Речі Посполитої від її прав на решту 
земель Правобережжя, в межах воєводства Брацлавського і південно- 
західньої частини воєводства Київського, яких віддано було Дорошен
кові. Журавницька угода р. 1676 ствердила права Отаманської імперії 
(і України) мало не на всю тую територію. Далі, трактат Бахчисарай
ський, р. 1681, між Кримом та Туреччиною і Московщиною 'визнав 
Правобережну Наддніпрянщину (окрім Києва з околицею) за воло
діння Туреччини. Вічний мир, р. 1686, між Московщиною і Польщею 
остаточно одлучив цю територію од Гетьманщини й призначив її до 
незалюднення. Отож, певне, тому ці турецькі володіння й не було 
точно визначено в трактаті р. 1692, застерегаючи, проте, права України. 
Без згоди Туреччини цього не могло статися. Мрія про Правобережжя, 
власне про соборну Україну, жила ввесь час серед українського сус
пільства за часів Гетьманщини. Діяльність Дорошенка, Самойловича,
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Мазепи, Палія, Петрика, Орлика утворила міцну традицію соборної 
України. Відгуки тієї традиції маємо ще за другої чверті XVIII в. 
як на Гетьманщині, так і за кордоном.

Проти страшної загрози народного повстання були безпорадні й 
старшинська опозиція, й її колишній вірник. Життя обминуло угоду 
р. 1692, і вона лишилася, як цікава пам’ятка української політичної 
думки XVII віку, кільце того ідеологічного ланцюга, що пов’язав добу 
мазепинського ренесансу з далекими вже, але славними часами старого 
Хмельницького й Дорошенка. Але вона помстилася. Вороги Кочубеєві 
і старшинської опозиції 90-х років XVII в. р. ЦЮ повторили ту спробу. 
«Поневаж нам всегда пріязнь суседская Панства Крьімского єсть 
потребна... на которую бьі окрестнне панства заглядуючися, не дер
зали порабощенія себе Украинн желати и оную в чом колвек насиль- 
ствовати»,— «тедьі... меет ясневельможннй гетман ( = Орлик)... стара
тися о обновленье давнего з Панством Крнмским братерства, колле- 
гаціи военной и потверженье вечной пріязни й побратимства»36*.

Дата завершення трактату неясна, так само, як і обставини тих 
пересправ. Розпочалися вони були, мабуть, ще в лютому р. 1692. «О 
учиненою з Панством Крнмским вечного покою,— згадував пізніше 
Петрик,— писалем в Крим до Шабана, писара казьїкарменского»37*. 
Ще перед 22 лютого Шабан розповів про плани Петрика і старшинської 
опозиції (Кочубея) та їхні зносини із Кримом — двом полтавцям, що 
й повідомили про це Рутковського. «Рота присяги Петра Ивановича, 
писаря Войска Запорожского, на покой вечной от Войска Запорожского 
Панству Крнмскому», подана (в копії) додатком до листа Рутков- 
ського від 17Л/ІІ, має дату 11 квітня р. 1692. Проте відомо, що 
Петрик вирушив до Криму «после Егорьева дни». Припустити, що це 
було після зимового Юра, не можна, бо Петрик був на писарстві запо
розькім мало не рік («заледво на писарстве сечовом рок преживши»), 
а вирушив він до Січі «в пост великій» р. 1691. До того ще перший 
лист Петрика до Січі, написаний через тиждень після приїзду до 
Газі-Кермана, має дату з кінця квітня або з початку травня р. 1692. 
Отож дата присяги (11.IV. 1692), подана в Рутковського, або неточна, 
або ж присягу було складено ще перед завершенням трактату (хоч 
у тексті її згадується про «сей вечньїй покой»). Як відомо, переговори 
було закінчено в Г'азі-Кермані, безпосередньо між Петриком і беєм 
Газі-Керманським Кеманом-мурзою, а в тексті присяги Петрик каже: 
«теперь пишу до его милости пана бея казикарменского». В кожнім 
разі, очевидно, ще перед приїздом Петрика до Газі-Кермана основні 
питання було розв’язано. Соловйов датує переговори в Газі-Кермані 
травнем 1692 року й каже, що бЛ/’ Петрик повідомляв Січ про завер
шення трактату. Д. І. Яворницький цей лист датує 18 травня. Але, на 
його думку, договір був складений ще перед 11 квітня. Остання думка, 
безперечно, хибна. Копія договору, що є в колекції Судієнка, має 
дату 26 травня. Д. І. Яворницький каже, що Петрик подав був пакти 
угоди в листі до Січі від 18.У. Проте самий текст трактату Петрик 
надіслав до Січі аж 22ЛП. Тут же Петрик розповідає коротку історію 
переговорів. «Прієхав в Казьікермень, договаривался я о учиненій 
мира з беем его милостію Кеенан мурзою; а потом, прієхав в Перекопь, 
те статьи и присягу, которьія в Казнкєрмене чинил я, с наяснейшим 
ханом его милостію и со всем государством крьімским и на вечньїя 
Бремена подтвердил есмь». «Колкократно я уже писал к вашей ми
лости (=запорозцям)... обьявляя... на каких делех... договариватись
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V I

Войску Запорожскому и Городовому и всему народу Малоросискому 
з государством крьімским зачал есмь. О том скончив все дело, обещал 
есмь обт>являти вашим милостям... в тех тогда листах моих о прибьі- 
тіи в крьімскую сторону и о зачатій мирного дела вкратце обт»являл 
есмь вашей милости, а ньіне скончив... все дело доброе, о всем явствен- 
нее обьявляю». Далі Петрик продовжує: «посилаю я пункти и присягу 
свою до вашей милости, которне именем всее Украйни нашей мало- 
россійской всего войска Запорожского учинив, дал есмь государству 
Кримскому, а его милость Кеман мурза бей свои статьи и присягу, 
которне от всего Криму мне дал, тут же посилаю»зе*. Очевидно, дата 
26 травня є ймовірніша. До речі, Кеман-мурза з’явився в Газі-Кермані 
десь на початку квітня (перед 17.ІУ), незадовго перед тим, як приїхав 
туди Петрик.

На початку липня (4.УІІ) р. 1692 кошовий отаман Гусак передав 
Мазепі «вора и плута оного ГІетрика прелестння статьями составлен- 
ння писма и ево глупца нечестивую нечестивим обещанную присягу, 
какія он по наущенію діаволскому и по совету непріятелей бусурман 
своєю проклятою рукою дерзостно написав, прислал до Сечи Запо- 
рожской» 39\  9.УІІ гетьман надіслав до Москви отії «подлинння измен- 
ника Петрушки статьи, рукою его Петрушковою писанння, на которнх 
он изменник чинил присягу хану кримскому». 20.УІІ ці папери було 
одержано в Москві. Згадка пізнішого документа про те, що «прислал 
таковни статьи ( =  Петрикові) і список ( =  «с прелестного ево Петруш- 
кина листа») в прошлом 200-м году, в августе гетмань Іван Степано- 
вичь», мабуть, неточна щодо статтів («прелестннй лист», справді міг 
бути приставлений наприкінці липня або у серпні). Отож, мабуть, текст 
татарських (Кемана-мурзи) статтей не був тоді надісланий до Москви 
(а може, Гусак не передав його Мазепі). Його здобули там пізніше.

Український примірник оригіналу трактату 26.У 1692 року («под- 
линньїи татарскіе статьи») дістався до рук полтавського полковника 
Павла Герцика, що надіслав його 2.УІІІ. 1693 року до Москви, в По
сольський Приказ («к думному дьяку к Емельяну Игнатевичу Укра- 
инцову»)40 разом з іншими документами («статей ево Петрушкиннх 
список, каков он дал против сих статей бею Казнкерменскому, да 
список с прелестного ево Петрушкина листа»). Оригінал був писаний 
мовою польською («полского писма») й мав печатку бея Газі-Керман- 
ського Кемана-мурзи («внизу печать татарская и в той печати напи
сано имя ево Кеманово»). З тих статтій на Москві був зроблений пере
клад. Трактат 26.У р. 1692 подаємо з копії (не дуже справної), що 
колись належала Г. А. Полетиці41.

Д о д а т о к

Статьи вечнаго миру с ясневелможним Его Милостію и со всем 
Государством Княжества Внделнаго Киевскаго, Черниговскаго и всего 
войска Запорожскаго Городового і Народа Малороского, лета 1692 
майя 26 день.

Понеже по воли і милости Господа Бога всемущаго, в Троице Святой 
хвалимаго, с ясне велможннм ханом его милостію і со всем Государ
ством Кримским Внделанное (зісі) Княжство (зіс!) Кіевское и Чер- 
ниговское и все Войско Запорожское Городовое пришло до такого миру 
и вечного братства, котораго от давних лет жители малоросійскіе 
желали, того ради тот вечной святой покой на таких утверженннх 
єсть статьях, которне ниже і зображени суть.
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І

Княжство Киевское и Черниговское со всем Войском Завороженим 
і народом Малоросійским имеет бьіть внделное при всяких своих вол- 
ностях.

I I

Ясневелможннй хан его мость и все Государство Крнмское со всеми 
ордами Кримскими и Белогороцкими и со всем Великим і Малим 
Нагаем имеет Княжство Киевское и Черниговское и все Войско Запо- 
рожекое Городовое и весь Малоросійски народ от поляков и от Москви 
и от всех непріятелей оборонять всегда; также Войско Запорожское 
Городовое и всего Малоросійскаго Княжества силами Государство 
Крнмское, Бєлгород со всеми приналежностьми от поляков и от 
Москви и от всех непріятелей всегда імеет и повиннн будут оборонять 
одни других имянно орди с Войском Запорожским ото всех непріятелей 
боронитися и вопче стоять вечньїми времянн повиннн будут; а за то 
ни Государство Крнмское Войску Запорожскому, ни Войско Запорож
ское ордам никакой плати чинить не имеют, но естли в далнне места, 
а зимняго времянн прилучитца войскам крнмеким итить на оборону 
от какова непріятеля Княжству Малоросійскому или малоросійское 
войско поидут на оборону Государства Крнмскаго, и тем войскам и 
лошадям повинен бить харчь и опочив пристойной и належащей.

I I I

Ннне на первой час для отобранія от московской власти Малоро- 
сийской Украйни ясневелможннй хан его милость и все Государство 
Крнмское имеет дать Запорожскому Войску снадобье Ордьі.

I V

Когда даст Господь Бог всемогущи Войску Запорожскому испод ига 
московскаго внбитца, тогда имеют бити два полка Ахтнрской и Сум- 
ской со всеми принадлежносьтьми своими под владеніем Государства 
Малоросійскаго оставать, а Ханковской (зіс!) и Рнбинской два полка 
со всеми принадлежностьми переведенн на Чигиринскую Днепра сто
рону, а места оння и села имеют бить пусти; так же в слободах и на 
иннх местех не имеют татари брать в неволю малороссійской породи, 
а естьли взято, то чтоб возвратить.

V

Чигиринская сторона со всеми городами имеет бить под владением 
Княжства Малоросійскаго и Войска Запорожскаго, пока Хмелницкой 
завоевал с ордами от поляков.
Княжства Внделнаго Кіевскаго и Черниговскаго чтоб било волно 
добнватца на рнбной и на звериной ловле и на соли безо всякой дачи 
в Днепре реке вверху и внизу и во всех реках і речках по обойм 
сторонам Днепра лежащим, а на тех дабнчах за ведомом Войска 
Запорожскаго и Государства Крнмскаго і за листами обретатися 
будут люди на каких ні єсть местах.

V I I

А чтоб ордам за то, что Войску Запорожскому іне помогут іспод 
московской власти внбитца, вместо нагороди била добнчь, Войско 
Запорожское пріежежіей помощи радеть повиннн оттворить муравскіе 
шляхи, потому что, как внше доложилось, перевесть імеют людей 
полку Харьковского і Рнбинскаго на Чигиринскую Днепра сторону.
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Княжству Вьіделному Киевскому и Черниговскому и всему Войску 
Запорожскому и Городовому и всему народу Малороссійскому, по 
обойм сторонам Днепра живущим і жить имеющим, чтоб ордьі Крьім- 
скіе и Белогороцкіе и вся мусулманская вера, конная і пешая, ни 
воинским, ни татарским образом, ни зльїм замьіслом, ни на поле, ни на 
воде, ни в людях, ни в скотах никакой ни чинили обидві, ни убьітка, 
также і от Княжства Малоросійскаго и ото всего Войска Запорожскаго 
и Городового Государству Крьімскому, Белу городу, Ачакову и Кази 
Керменским городкам і всей вере мусулманской, со всеми приналеж- 
ностьми, также на поле и на воде, пеша и конна воиским образом и 
никаким злим умислом никакова нималова убьттку не будет, а естьли 
би с(?) сторони Княжства Малоросійскаго Государству Крьімскому 
і всей вере мусулманской, или от Государства Крьімскаго стороне 
Малоросійской имело бить, хотя на поле, хотя на воде, хотя тайно, 
хотя явним образом какая препона і обида, и ізобижиним людям за 
свидетелством пристойним, по святому праву имеет бить с обоих 
сторон с нагородою убьітков чинена святая управа.

IX

Купцом Княжества Малоросійскаго, которие похотят за торговими 
промисли ходить в Крнм или в Белогородчину, и в которие ни єсть 
государства Крьімскаго городи, чтоб не било никакой обиди, а какая 
повинность по уставу той сторони от купцов беретца в той земли, то 
имеет братца і от малоросійских купцов; также естьли и Крьімскаго 
Государства торговие люди придуть в Малороссійское Княжство в 
торгових промислах своих, то по праву і уставу что імеет братца от 
своих купцов, то возметца и от чужеземских; а шлях с обоих сторон 
купцом руским имеет бить в Переволочне на Казикермен, а кримским 
на Переволочню, а инде где.

X
В каких ни єсть недобьях прошенія Войска Запорожскаго к ясне- 

велможному хану его милости і всему Государству Крнмскому будет 
донесено, чтоб било принято і удоволствовано.

X I

Княжству Малороссійскому і всему Войску Запорожскому как даст 
Господь Бог волное Государство, чтоб права себе природное и порядок, 
которой полюбитца, учинить волно.

XII

На Самере реке городов никаких и деревнь, ни строенія никакова, 
кроме манастьіря самого законников русских, которие и преж сего в 
том лесу жили, оставатца имеет в целости, а окроме того монастиря, 
никакова города и строенія не будет.

XIII

На воли Княжства Малороссійскаго Киевскаго и Черниговскаго и 
всего Войска Запорожскаго, естьли ясневелможний хан его милость 
и все Государство Крьімское похочет имети своего резидента, а Княж
ства Малороссійскаго будет резидент в Криму, тем резидентом равна 
будет честь, нашем в Крьіму, а Крьімскому на Русій.
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X I V

Естли ясневел можний хан Его Милость и все Государство Крнм- 
ское похочет в каких надобьях посилать своего знатнаго человека в 
княжство ж  Малороссійское, іли Малороссійское Княжство в каких 
надобьях своего посла в Крим, то на подводах ли ездить будет іли 
нет, на воли обоих сторон, а честь тем послам чинится імеет равна.

X V

В малих надобьях листи пєреношенн будут чрез гонца или чрез 
почтаря, которие повиннн бить с (?) сторони государства Крьімскаго 
в Казнкермене, а с (?) сторони Государства Малороссійскаго в Пере- 
волочне.

X V I

Естли дасть Господь Бог после войнн с Москвою или с Польщею 
чинить покой, и то чтоб делалося вопче Государства Крьшскаго и 
Малороссійскаго Княжества по совету с пожитком общаго добра 
обоих сторон Государства Крнмскаго и Государства Малороссійскаго 
народа.

І на тех статьях, которие вите должнн, я Кемен мурза, ей (зіс!).

Казнкерменской на рот, от меня данной, і на святом євангелій чиню 
мою Господу Богу Единому и всем святим присягу, что ни одна статья 
ни в малой вещи вечннми времянн не имеет бити нарушена, ей ей так 
мне Господь Боже помози, а естли би тех статей не держали и в 
алешей (зіс!) вещи нарушили, то Господь Бог надшед и на теле і на 
замнслех наших да накажет.

Внизу печать татарская, и в той печати написано имя ево Кеманово. * **

I Летрик (Іваненко Петро Іванович) (?— після 1708 р.)—гетьман Ханської 
України (частина Південної України між Бугом і Дністром, яка належала до Крим* 
ського ханства) з 1692 р. В тому ж році уклав від імені «князівства удільного 
Київського, Чернігівського та Війська Запорозького» угоду з Кримом, скеровану 
проти Московщини.

2* Летопись Величка.— 1855.— С. 102—103.
** Яворницкий Д. История.— Т. III.— С. 111.
Б* Яворницкий Д. Источники.— Т. І.— С. 413.
®* «Исторія Русов» — патріотичний шедевр української національно-політичної 

думки, створений, імовірно, на зламі XVIII—XIX ст. Його автором різні дослідники 
вважали Г. Полетику, О. Безбородька, Г. Кониського та ін. Однак ці гіпотези не 
спиралися на достатню джерельну базу для підтвердження того чи іншого факту.

7 Яворський Матвій Іванович (1885—1937)—український історик, академік 
ВУАН з 1929 р. Репресований в 1931 р.

8* Яворський М. Нарис історії України.— 1925.— Ч. II.— С. 155.
Чтения Московского общества истории и древностей.— 1859.— Т. І.—

С. 124—125.
,0* Літопис Величка.— Т. III.— С. 103.
II Кочу бей Василь Леонтійович (1640—1708)—генеральний писар (1687—1699), 

генеральний суддя (1699—1708) Війська Запорозького. В 1707 р. надіслав листа 
(разом з І. І. Іскрою) Петру І, в якому викривав таємні зносини І. Мазепи з поль
ським та шведським королями.

12 Ясинський Варлаам (?— 1707)—церковний діяч, письменник, автор віршів, 
передмов, послань, листів тощо, київський і галицький митрополит (1690—1707).

13 Жученко Федір Іванович (?— 1709)—полтавський полковник (1659—1661, 
1670—1672, 1679—1681, 1687—1691).

и Іскра Іван Іванович (?— 1703)—полтавський полковник (1696—1703). Разом 
із В. Кочубеем у 1707 р. доніс про стосунки І. Мазепи з польським та шведським 
королями.
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15 Герцик Павло (?— 1700)—полтавський полковник.
16 Гедеон Четвертинський (?— 1690)—київський митрополит (1685—1690).
17 Полуботок Павло Леонтійович (1660—1723) — чернігівський полковник 

(1706—1722), наказний гетьман Лівобережної України (1722—1723).
18 Вуяхевич-Височинський Михайло (бл. 1625—1697)—військовий писар у геть

мана Сомка, з 1668 р.— генеральний писар у П. Дорошенка, у 1683—1691 рр.—гене
ральний суддя, з 1691 р.— архімандрит Києво-Печерської лаври.

19 Дмитраиіко (Думитраиіко) Райча (Родіон) (? — бл. 1705) — переяславський 
полковник (1667—1674), виходець із Сербії.

20 Борковський-Дунін Юрій-Василь (1640—1702)—полковник чернігівський, був 
одним із найбагатших панів України, відомий допомогою православній церкві: реста
врував чернігівську церкву Спаса (1675), брав участь у відновленні Єлецького 
монастиря.

21 Апостол Данило Павлович (1654—1734)—миргородський полковник (1683— 
1727), гетьман Лівобережної України (1727—1734).

22 Миклашевський Михайло Андрійович (?— 1706)—стародубський полковник 
(1689—1706).

23 Йдеться про Коломацькі статті 1687 р.— договірні умови між козацькою 
старшиною і царським урядом, ухвалені на козацькій раді 4.УІІІ.1687 р. в містечку 
Коломаку (тепер с.м.т. Харківської обл.) під час обрання гетьманом Лівобережної 
України І. Мазепи. Складалися з 22 пунктів (статей), згідно з якими обмежувались 
автономні права України (заборона іноземних зносин, заборона гетьманові усувати 
з посад генеральну старшину тощо).

24* Уманець О. Гетьман Мазепа.— Спб., 1897.— С. 114.
25* Летопись Величка.— Т. III.— С. 123.
26* Яворницький Д. Источники.— Г. І.— С. 324.
27* Летопись Величка.— Т. III.— С. 113.
28 Рутковський Іван — дозорець І. Мазепи. Йдеться про лист дб гетьмана Ліво

бережної України про наміри Петрика та реакцію запорожців на ці дії.
м* Яворницкий Д. Источники.— Т. І.— С. 435.
30* Летопись Величка.— 'Г. III.— С. 112—113.
81* Там же.— С. 112.
82 Мабуть, йдеться про переговори між гетьманом Б. Хмельницьким та швед

ським королем Карлом Густавом, що відбулися на зламі 1655—1656 рр. з метою 
спільних дій проти Речі Посполитої. В цих бесідах неодноразово поставали питання, 
про які пише проф. О. П. Оглоблин у своїй розвідці. Однак хід подальших військо
вих операцій визначив великі розбіжності між сторонами. Хмельницький прагнув 
приєднати до князівства Запорозького західні землі України і насамперед Галичи
ну аж до давніх історичних кордонів, а шведський уряд вимагав повернути Львів 
польській шляхті. Проте згадані проекти потерпіли крах.

33 Гадяцький трактат 1658 р.— угода гетьмана І. Виговського з польським уря
дом про перехід України на правах широкої автономії під протекторатом Речі 
Посполитої.

34 Йдеться про Бандерську Конституцію гетьмана в екзилі Пилипа Орлика 
(1710), згідно з якою він зобов’язався обмежити гетьманські прерогативи, зменшити 
соціальну експлуатацію, зберегти особливий статус запорожців і боротися за полі
тичне і церковне відокремлення України від Росії у випадку, якщо він здобуде вла
ду в Україні. За підтримки шведського короля Карла XII, Орлик вступає в союз із 
кримськими татарами та Оттоманською Портою й на початку 1711 р. розпочинає 
спільний похід запорожців і татар проти росіян в Україні. Проте після короткочас
них успіхів цей похід провалився.

85 Зборівський трактат 1649 р.— угода між гетьманом Б. Хмельницьким та 
польським урядом, укладена І8.УІІІ.1649 р. у місті Зборові (тепер Тернопільська 
обл.). Згідно з нею зберігалися вольності Запорозького Війська, встановлювався 
40-тисячний козацький реєстр, оголошувалась амністія всім учасникам визвольної 
війни 1648—1654 рр., у Київському, Чернігівському і Брацлавському воєводствах 
влада переходила до гетьманської адміністрації. Білоцерківський трактат 1661 р. 
між тими ж сторонами, укладений 28.ІХ.1651 р. в м. Біла Церква, обмежував права 
України (відновлювалася польсько-шляхетська влада, козацький реєстр скорочувався 
до 20 тис. чоловік, козацькою територією визнавалося лише Київське воєводство 
тощо).

за* Чтения Московского общества истории и древностей.— 1859.— Т. І.— 
С. 246—247.

37* Яворницкий Д. Источники.— Т. І.— С. 436.
380 Там само.— С. 363.
39* Там само.— С. 389.
40 Українцев Омелян Гнатович (? — 1708)—думний дяк, голова Посольського 

приказу (1689—1699).
41 Полетика Григорій Андрійович (1725—1784)—український громадський діяч, 

у 1764—1773 рр.— головний інспектор шляхетського корпусу в Петербурзі.
Публікація та примітки Ігоря Верби.
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Олександр бмченко

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ГРОШАХ
(Музей Національного банку України)

У музеї грошей Національного банку України — унікальній скарб
ниці старовинних цінних монет і паперів,— немов у дзеркалі, відбилися 
історичні віхи нашої Вітчизни.

Що ж таке гроші, яка їхня роль у суспільстві? «Яке наївне запитан
ня,— скаже перший-ліпший обиватель.— Гроші є гроші. Є вони — 
добре людині, немає — кепсько...» Але не так все просто. За всіх часів 
ї народів на це запитання намагалися відповісти фінансисти, еконо
місти, філософи та історики. Відповідали кожен по-своєму, і кожен 
вважав, що має рацію. За порадою І. II. Дзюбенко — завідувачки Му
зею,— яка мало не напам’ять знає все, що було сказано про гроші, 
наведемо висловлювання молодого ‘К- Маркса про функції грошей у 
суспільстві. Воно, правда, задовге, зате вельми відверте, неупереджене 
і не «підігнане» під якусь певну суспільну формацію (за соціалізму ці 
слова автора «Капіталу» в нас скромно замовчувалися): «Те, що існує 
для мене завдяки грошам, те, що я можу оплатити, тобто те, що можуть 
купити гроші, це — я-сам, власник грошей. Наскільки велика сила гро
шей, настільки велика і моя сила. Властивості грошей суть моя — 
їхнього власника — властивості і сутні сили. Тому те, що я є і що я 
здатний зробити, визначається аж ніяк не моєю індивідуальністю. 
Я потворний, але я можу придбати собі найвродливішу жінку. Зна
чить, я не потворний, бо дія потворства, його відлякуюча сила зводиться 
нанівець грошима. Хай я — за своєю індивідуальністю — кульгавий, 
але гроші здобувають мені 24 ноги; значить, я не кульгавий. Я пога
ний, нечестивий, безсовісний, недоумкуватий, але гроші в пошані, отже, 
і їхній власник у пошані. Гроші є найвищим благом — значить, благо
родний і їхній власник... До того ж він може купити собі людей блиску
чого розуму, а той, хто має владу над людьми блискучого розуму, хіба 
не розумніший від них? І хіба я, який за допомогою грошей спромож
ний одержати все, чого жадає людське серце, хіба я не володію всіма 
людськими здібностями? Отже, хіба мої гроші не перетворюють мої 
немічності на їхню пряму протилежність?»

Ось так! Цинічно? Авжеж. Прагматично? Безумовно. Меркантильно? 
Так. Але ж є в цьому і правда,— може, не так про гроші, як про люди
ну, що їх винайшла і звела в культ.

Коли і як виникли гроші? Міри вартості товарів з’явилися стихійно 
у процесі тривалого розвитку товарного виробництва та обміну товара
ми. Раніше товар обмінювався на товар, потім з’явилися монетні та 
паперові гроші.

Перші українські гроші виникли наприкінці X — на початку XI ст. 
На київському престолі сидів Володимир Святославич, який 988 р. 
охрестив Русь. Відповідно до металу, з якого виготовлялися монети, 
це були «золотники» і «срібники». Золоті монети Київської Русі при
крашав образ князя, містився там і родовий знак династії Рюрикови- 
чів — тризуб (обрисами схожий на сокола, що шугає донизу), який
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справіку був символом княжої влади у слов’янських племен. Він ніколи 
не був і не міг бути божеством ні в скандінавських народів, ні в гер
манських племен, як це намагаються довести прихильники теорії нор
мандського походження київських князів. Та й сам Рюрик, який з 
862 р. князював у Новгороді й поклав початок династії Рюриковичів, 
походив, як з’ясувалося, не з варягів, а із західнослов’янського племені 
бодричів, що свого часу було відтіснене германцями на схід аж до 
Новгорода. Дослідники встановили, що предок Рюрика у п’ятому коліні 
носив ім’я Рарог Сокіл. А коли взяти до уваги, що західнослов’янський 
союз племен бодричів чи ободритів називав себе «рарогами» чи «рері- 
ками», то, найвірогідніше, що «рюрик» — це видозмінене віками і різ- 
чомов’ям західнослов’янське слово «рарог», тобто сокіл. Отже, нащад
ків Рюрика можна по праву величати не тільки Рюриковичами, а й 
Соколовичами. Символічне зображення сокола ми бачимо на вцілілих 
плінфах старовинної київської Десятинної церкви, на монетах київ
ських князів.

«Золотники» Володимира-Хрестителя виготовлялися на дуже висо
кому художньому рівні і важили кожен по 4,2 г. За свідченням 
І. П. Дзюбенко, до нашого часу дійшло одинадцять володимирських 
монет. Син Володимира, Ярослав Мудрий, випускав лише «срібники». 
Важили вони від 1,7 до 4,7 г.

Помітну сторінку в літопис грошей вписав Володимир Мономах. 
1821 р. неподалік Чернігова, там, де в XI ст. була повна всякої звірини 
лісова хаща, археологи знайшли золоту гривню. З одного боку на ній 
прочитується традиційний напис: «Боже, допоможи рабові своєму», 
далі — ім’я Володимира Мономаха. Напис був викарбуваний вельми 
вправно. З другого боку гривні містився малюнок — голова людини,, 
навколо якої звивається змія. Русичі особливо вірили в силу змійови
ків — монет, прикрашених зображенням змія.

Б. Хмельницький, вважається, також карбував монети, на яких з од
ного боку був зображений меч, а з другого — ім’я володаря держави. На 
жаль, жодна з тих монет ще не знайдена.

Чи виконували гроші більше тисячі років тому ті самі функції, що 
й сьогодні? Безумовно, правда, в дещо спрощених формах і не в тако
му обсязі. Ще за часів Київської Русі дніпровські «золотники» і «сріб
ники» були знані в багатьох країнах світу.

Гроші, як відомо, походять з товару. Історик І'. Федоров-Давидов 
писав: «Що тільки не правило людям за гроші! Діапазон таких речей 
надзвичайно великий: від коров’ячих черепів на острові Борнео до 
брусків солі в Африці, від металевих списів у Конго до людських чере
нів на Соломонових островах».

В Україні-Русі грошима тривалий час слугували худоба і хутро. 
Звідси й походять слова «гривня» і «куна» — тогочасні грошові одини
ці. Термін «гривня» був відомий усім слов’янам — східним, західним і 
південним. За однією версією, гривня означала нашийну прикрасу, за 
іншою — голову (гриву) худоби, що, до речі, свідчить про їх спільне 
історико-етнографічне походження. Звідси й «гривня» як грошова оди
ниця. Щодо «куни», то в «Толковом словаре» В. Даля знаходимо два ва
ріанти: з наголосом на першому складі і на останньому. Саме друге 
слово має значення «куниці», а також уособлює «грошовий знак, коли 
білячі, куничі й соболеві хутра заміняли гроші». У IX—XIII ст. куна 
була срібною монетою вагою від 1 до 3,3 г. У XII ст. куна дорівнювала 
1/50 гривні.

А яке походження слова «копійка»? Це чисто російський термін 
XVI ст. Саме слово походить від зображення на монеті «всадника с 
копьем». В Україні ж «копье» називають списом. Тому «копійка» для 
нас неприйнятна, природніше було б відновити «куну».

Важче піддається розшифруванню слово «монета».
«Перші монети,— розповідає І. Дзюбенко,— виникли в Китаї у 

XII ст. до н. е. Вони були литими. Через п’ять віків з’явилися перші
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карбовані монети давньогрецьких колоній». Звідки походить слово 
«монета»? За однією версією — від того, що римський монетний двір 
розташовувався при храмі богині Юнони, а саму Юнону величали Мо
нетою (пророчицею). За іншим варіантом, слово «монета» походить 
від латинського то п ііи т  — провіщення, що можна зрозуміти, як пові
домлення про платіж. Ще одна версія — від вавилонської грошової 
одиниці міни. Так чи інакше, але термін «монета» міцно ввійшов у 
європейський обіг.

Та найчастіше в щоденні ми повторюємо слово «гроші». А звідки 
воно, знає далеко не кожен. З російськими «деньгами» все ясно — це 
слово походить від старотатарського «денке». Українське «гроші» має 
давнішу і складнішу етимологію. 1192 р. венеціанський дож Анрі Дон- 
доло ввів у обіг «денарій великий».

Минув майже рік, і ера динарія відійшла в минуле. Прикметник 
«великий» дав назву головній монеті пізнього середньовіччя — гроше- 
ну. Ось від цього слова й пішли українські «гроші».

Народжена ще за часів Київської Русі гривня виявилася напрочуд 
«живучою». З утворенням УНР Центральна Рада 1 березня 1918 р. 
ввела нову фінансову систему, і грошовою одиницею стала гривня, що 
ділилася на 100 шагів. Були випущені в обіг купюри вартістю 2, 5, 10, 
100, 500, 1000 і 2000 гривень.

Ось перед нами білет вартістю 500 гривень. На аверсі, тобто лицьо
вому боці, посередині рамки міститься напис: «Українська Народна 
Республіка», а нижче у формі дуги — «Державний кредитовий білет». 
Під цими написами у трибарвному восьмикутнику зображена заквіт
чана жіноча голова з сережкою у вусі. Дещо нижче, ліворуч восьми
кутника, у сплетеному з колосків пшениці та квітів вінку розміщений 
тризуб. Такий же тризуб є праворуч восьмикутника, але у вінку, спле
теному з листочків, квітів та овочів. Між тризубами ледве видна орна
ментована велика цифра «500», на тлі якої зроблено написи: «Пять- 
сот (гривень) Директор Державного Банку (підпис) Скарбник М. Та- 
ранов». У долішніх кутах рамки знову витиснена цифра «500», а внизу 
посередині міститься напис: «1 гривня містить 8.712 долі щирого золо
та». Під ним зазначені ініціали друкарні.

На реверсі, тобто на зворотному боці, в горішніх кутах розміщені 
тризуби. їхні долішні частини надруковані на розетках з відбитком 
цифри «500». Нижні тризуби розміщені на таких же розетках, але з 
відбитком слова «гривень». Середину асигнації заповнює стилізований 
щит із тризубом, на якому в тринадцяти рядках викладено текст зако
ну про гроші. Площі по обох боках тризуба оформлено ідентично: сто
ять цифри «500» і слова «гривень», а вище зазначена серія з однієї 
літери «А» і семицифрового числа.

Паперові гроші УНР друкувалися в Берліні і доставлялися під по
силеною охороною до Києва поїздами або літаками. Через нестачу 
державних кредитових білетів окремі міста України випускали власні 
гроші. Так, Одеська контора Держбанку ввела б обіг асигнації, які 
ходили нарівні з державними і за потреби обмінювалися (в конторах, 
перелічених на зворотному боці знака) на державні гроші. А Свято- 
Троїцький храм м. Черкаси для розрахунків з прихожанамн в 1919 р. 
випустив гроші, якими давали решту за куплені свічки, ікони, книжки 
духовного змісту тощо. У Верхньодніпровську обмеженим тиражем ви
йшли знаки, які в народі назвали «воловими грошима», бо на купюрі 
був зображений віл. Із встановленням в Україні радянської влади у 
фінансовій грошовій системі надовго запанував його величність руба
ний рубль.

Нині, коли Україна здобула незалежність і суверенність, сподіває
мося на подолання тяжкої економічної кризи (почасти вираженої і в 
здевальвовано-безавторитетному купоні) й відродження прадавньої 
вітчизняної грошової одиниці — гривні.
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Анатолій Денисенко
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«ЧИ ПАЛАЄ НАШЕ СЕРЦЕ, 
ЧИ ТРИВОЖИТЬ 

НАС ЩЕ СУМЛІННЯ?»
П Р О П О В І Д Н И Ц Ь К А  Д І Я Л Ь Н І С Т Ь  

Ф Е О Д О С І Я  П Е Ч Е Р С Ь К О Г О

Преподобний Феодосій, безсумнівно,
був

людиною винятковою і у своєму роді 
більш чи менш великою.

Є. Голубинський

Така оцінка діяльності подвижника-ченця Феодосія Печерського 
дослідником церковної історії академіком Петербурзької Академії 
наук Євгеном Голубинським не є випадковою. Все життя цього 
праведника — взірець служіння високим ідеалам християнства. 

Ще з дитинства, осяяний Божим промислом, він прагне присвятити себе 
подвижництву. У двадцять років — чернець. У двадцять шість — ігумен.

Феодосій Печерський увійшов у нашу історію як святий, як будівни
чий (поряд з преподобними Антонієм і Никоном) Печерської обителі, 
як визначний проповідник Слова Божого, мислитель-письменник, 
за порадами до якого зверталися можновладці — великокиївські князі 
Ізяслав і Святослав. Писемні твори Феодосія прислуговувалися сучасни
кам; на них училися наступні покоління духовенства, вони й зараз не 
втратили історичної цінності.

Спадщина Феодосія Печерського (принаймні те, що дійшло до нас 
і однозначно визнане дослідниками) складається з семи проповідей, 
поучень, двох послань до князя Ізяслава і двох молитв. Це, звичайно, 
лише частка його богословського доробку. Для аргументації та
кої думки досить послатися лише на один факт. За правилами 
монастирського статуту, ігумен щотижня мав тричі звертатися до своєї 
братії з проповіддю. Преподобний Феодосій Печерський обіймав ви
соку чернечу посаду дванадцять років. Свої проповіді, перед тим як 
виголошувати, він обов’язково записував. До такого висновку, після 
ретельного вивчення джерел, дійшла більшість учених-істориків.

За часів сімдесятирічного панування тоталітарного комуністичного 
режиму, коли визнавалося тільки матеріалістичне мислення і велася 
шалена атеїстична пропаганда, навіть думка про грунтовне наукове 
дослідження творчих набутків богословів минулого була ілюзією.

Зараз, коли наше суспільство знову повертається до християнських 
ідеалів співжиття, визнаних віковим людським досвідом, зростає за
цікавленість сучасників до творчості та діянь Феодосія Печерського, 
який стояв у витоків давньоруської культури.
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Преподобний Феодосій Печерський був типовим представником 
високоосвіченої частини суспільства, яка виховувалася на поняттях 
християнської віри.

Життєпис праведника, викладений літописцем Нестором, відтворює 
образ вольової натури, яка поставила перед собою цілком визначену 
мету і досягла її. Отримавши досить пристойну освіту (він уже змалку 
вмів читати і співати псалми), юнак мав усі можливості для здобуття 
світської кар’єри. Його освіченість, врівноваженість характеру, набож
ність привернули увагу володаря міста Курська, куди з Василіва (тепер 
м. Васильків Київської обл.) переїхала родина Феодосія, який призна
чив його читцем, а водночас і півчим у своїй домашній церкві. Це від
кривало юнакові шлях до значних привілеїв і давало можливість у 
майбутньому зайняти високу посаду серед оточення місцевого можно
владця. Однак світське життя з мирською суєтою та клопотами не 
приваблювало його. Своїми помислами він підвищувався над звичай
ною буденністю, уже тоді вбачав своє покликання в іншому — у слу
жінні Творцеві. Оте внутрішнє відчуття надавало сили й наснаги для 
подолання перешкод, для здійснення визначеного йому Всевишнім под
вигу. Юнак готує себе до цього фізично: суворо дотримується посту, 
виконуючи при цьому монастирські вимоги. Але цього йому здається 
недостатньо, і він умовляє коваля виготовити спеціальні вериги. Одя
гається скромно, навіть бідно, а новий та дорогий одяг, який дарує воло
дар міста, роздає жебракам. І хоча має супротив зі сторони своєї мате
рі, від задуманого не відступає. Власне, надокучливі, а нерідко й жор
стокі, її переслідування сина щодо його християнських переконань 
викликають у Феодосія неодноразове бажання залишити батьківський 
дім.

Але не тільки домашні негаразди змушують Феодосія прийняти 
остаточне рішення і пристати до купців, які саме тоді через Курськ 
направлялися до Києва, а важливіша і суттєвіша причина — поклик 
Творця. Безумовно, він читав Святе Письмо, був обізнаний із творами 
видатних християнських просвітителів. Адже недаремно Нестор під
креслює те, що Феодосію відомі були твори богословів Іоанна Злато
уста, Феодора Студита. Безперечно, вплив цих великих проповідників 
мав неабияке значення при визначенні його долі. Але справа була в 
іншому. Він відчув, що настала мить, коли треба усамітнитися, поли
шити мирські справи, відійти від людей, щоб потім, через роки щиро
сердного служіння Богові, стати корисним їм. Так прийшло духовне 
осяяння, розпочався новий період в його житті.

Напевне, у визначенні свого майбутнього, у виборі життєвого шля
ху вирішальне значення для юнака мала думка, яка тоді все більше 
поширювалася: справжнє християнське життя неможливе «в миру», 
воно є лише в пустелі чи монастирі. Стають усе популярнішими ідеали 
самовідречення й аскетизму. Чернецтво сприймається людьми з вели
кою симпатією, князі і бояри фундують монастирі.

Навряд чи дослідники дізнаються, яке ж було справжнє, світське, 
ім’я Феодосія Печерського. Та, власне, це і не суттєво. Ім’я, під яким 
юнак був пострижений у ченці, згодом стало шанованим серед смер
дів, бояр і князів. Феодосій у перекладі з грецької означає Богу даний. 
Символ, закладений в імені, був змістом життя людини, що його 
носила. Ставши ченцем-подвижником, він не був суворим анахоретом, 
який поривав будь-які стосунки з людьми. Преподобний Феодосій, віді
йшовши від світських спокус, не став затворником, хоча й дотримувався 
аскетичних прасил. їжа його складалася із хліба і варених овочів. Зате

Київська старовина 109



у спілкуванні він завжди був привітним і бадьорим. Братії постійно 
нагадував: «Помнсла не дряхла имуще, но весела». У житті дотриму
вався правила: любов і милосердя вищі за інші почуття.

За час чернецтва Феодосій облаштував ГІечерський монастир, 
перетворивши його у значний на той час осередок просвітництва в Київ
ській Русі. Турботами ігумена біля монастиря було відкрито обійстя 
з церквою на честь першомученика Стефана, де за монастирський кошт 
утримувалися (на що відраховувалася десята частина прибутку) жебра
ки та каліки. Власне, цей заклад вважається першою руською бого- 
дільнею, яка згодом стала готелем (проіснував до початку XX ст.) 
для тих, хто приходив на моління до Печерської лаври.

Подвижництво Феодосія невід’ємне від його проповідницької діяль
ності. Альтруїст за переконаннями, він прагнув у своїх проповідях, 
поученнях, посланнях і молитвах донести до сучасників християнське 
віровчення, пропагував високі ідеали православної моралі.

Вивчаючи давньоруські житія святих у контексті історичного дже
рела, В. Ключевський зробив висновок, що агіограф і історик дивляться 
на описувану постать з різних точок зору; перший шукає відображення 
абстрагованого ідеалу, другий — індивідуальних історичних рис. Наше 
ж завдання полягає у поєднанні цих устремлінь при змалюванні поста
ті Феодосія Печерського та розкритті через його твори помислів, духов
ної сутності давньоруського праведника і письменника.

За праведне і побожне життя Феодосія Печерського, незважаючи на 
його молодий вік, обрали ігуменом. З великою енергією і запалом роз
почав він виконувати покладені на нього обов’язки. Впроваджуючи су
ворий статут візантійського церковного діяча, ігумена заснованого у 
V ст. монастиря Студіос у Константинополі Феодора Студита, Феодосій 
власним прикладом доводив, як виконувати чернечі обов’язки. Під його 
керівництвом Печерський монастир мав до 100 ченців і здійснював ве
ликий вплив на церковне, громадське та культурне життя Русі *. Заслу
га Феодосія ще у тому, що саме він завершив період створення печерних 
монастирів, збудувавши келії над печерами. І чи не найголовніше — 
добру пам’ять залишив нащадкам своїми творами.

Серед літературної спадщини Феодосія Печерського визначаються 
його проповіді. Характеризуючи цей вид духовної творчості, церковний 
історик Іван Власовський зазначає: «Проповідь, за зразком проповіді 
св. отців, як і пізнішої візантійської проповіді VIII—IX віків, була у 
нас двох родів: а) морального змісту, проста щодо її літературної бу
дови, мови та стилю, призначена, по своїй зрозумілості; для широкого 
загалу; б) проповідь догматичного, чи догматично-історичного харак
теру, побудована згідно з правилами церковного вітійства, красномов
на по стилю, призначена для вибраного освіченого громадянства.

Прикладом проповідей першого типу є поучення Феодосія Печер
ського, звернені до братії Печерського монастиря (5), і приписувані 
декотрими істориками йому ж — до мирян (2)» 2.

Доступна форма викладу думки, задушевний тон, звернення саме 
до життя рідного народу з його недоліками, гріхами і провинами — 
на такі визначальні риси поучень Феодосія Печерського вказували 
Михайло Грушевський та інші дослідники його творчості.

Ось кілька прикладів, де високе учительське поучення надихає на 
здійснення духовного подвигу. З поучення келареві при віддаванні 
йому ключа від монастирської комори:

«Брате! От з руки Христової і від престолу слави його приймаєш 
цю службу. Май страх Його перед очима своїми, пильнуй поручене тобі
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діло сповнити бездоганно, аби й вінця від Христа ти заслужив. Уяви 
собі той престол вишній, що бачив Ісайя, до котрого один із серафимів 
був посланий з углем, що не спалив, але просвітив пророка. Так і ти, 
брате, бери ключ, як огонь, з престола, на котрім Христос у жертву 
приноситься щоденно. Коли ти цю службу по чину монастирському з 
душевною приязнею сповниш — збережеться для тебе праведний ві
нець, і цей ключ просвітить і спасе душу твою. Коли ж ти схибиш сер
це своє на кривду монастиреві або вкрадеш щось чи собі присвоїш, або 
збереш не для монастиря, а для себе,— цей ключ опалить душу твою і 
в цім і в будучім віці»1 2 3.

В іншому поученні преподобний Феодосій, ганьблячи пияцтво, з обу
ренням говорить про те, що п’яниці змусили саме благочестя викори
стовувати для своїх помислів, мовляв, наслідуючи грецькому звичаю 
випивати за урочистими обідами келехи на честь Спасителя, Божої 
Матері і святих зі співом тропарів, вони почали стверджувати, що чим 
більше тропарів, а, значить, і випитих келехів, тим приємніше Богу. 
Феодосій Печерський по-батьківськи наставляє: «На початку обіду про
славляється Христос Бог наш, перед закінченням — Діва Марія, що 
породила Христа Бога, а третя чаша князя; більше ж не дозволяєм 
собі, бо якщо тропарі, що їх у тверезому стані співаємо в церкві, не 
викликають плачу, то тропарі, що співають їх при питві, не плач на
роджують, а гріх і муку; голосити в час обіду багато тропарів встано
вили не слуги Божі, а слуги череву, бажаючи багато випити»4.

Феодосію властиве дотримання сталої композиційної вибудови про
повіді. Традиційно вона має дві частини: спочатку висвітляється про
блема у суто богословському ключі, а потім подаються конкретні пас
торські поради.

Церковна діяльність та проповідницька творчість Феодосія 'Печер- 
ського була предметом зацікавлення багатьох учених. Творчу спадщи
ну давньоруського проповідника досліджували М. Максимович, В. Клю- 
чевський, О. Міллер, М. Погодін, К. Калайдович, В. Чаговець, Є. Голу- 
бинський, І. Срезневський, М. Грушевський, М. Костомаров, С. Єфре- 
мов, І. Крип’якевич, І. Власовський, М. Чубатий та ін.

Свого часу видатний історик Микола Костомаров писав: «Той са
мий дух, який виявив Феодосій у своєму житті й побудові монастиря, 
надовго залишався в його обителі. За ним з’явився цілий ряд подвиж
ників, чиї діяння записувалися, передавалися усно, слугували ̂ взірцем 
для інших монастирів і поширювали в руському народі відомий напря
мок релігійних поглядів і віру»5.

Безперечно, що до цієї невичерпної скарбниці мудрості ще не раз 
повертатимуться історики, богослови, письменники. Тому настав час 
познайомити широкий загал шанувальників вітчизняної історії з пов
ним доробком видатного церковного діяча і письменника Давньої Русі. 
Пропонуємо читачам один з творів Феодосія Печерського.

1 Крип’якевич І. 17. Історія України.— Львів: Світ.— 1990.— С. 105.
2 Іван Власовський. Нарис історії Української православної церкви.—Нью-

Йорк.— 1955.— С. 74—75.
3 Грушевський М. С. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т. 2.—К.: 

Либідь, 1993.— С. 76.
4 Іван Власовський. Нарис історії Української православної церкви.— Нью-

Йорк.— 1955.— С. 75.
5 Костомаров М. І. Галерея портретів. Біографічні нариси.— К.: Веселка, 1993.— 

С. 32-33.

Київська старовина 111



ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ 
СВЯТОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ВІРИ

Заповіт преподобного Феодосія, 
Києво-Печерського угодника, 

великому князеві Ізяславу 
і всім православним християнам

Господи, благословиі
У мене є слово до тебе, боголюбивий княже! Я — Феодосій, злиден

ний раб Пресвятої Тройці: Отця, Сина і Святого Духа,— у чистій і пра
вославній вірі народжений і вихований у доброму повчанні православ
ним батьком та матір’ю.

Стережися, чадо, кривовірів та всіх бесід їхніх, бо наша земля 
наповнилася ними. Якщо хто і спасе свою душу, то тільки живучи 
в православній вірі. Бо немає іншої віри, кращої від нашої чистої, 
святої, православної. Живучи в цій вірі, не лише позбавишся гріхів та 
вічної муки, але й зробишся причасником вічного життя і без кінця 
будеш радіти зі святими. А ті, які живуть в іншій вірі, не побачать 
життя вічного. Не подобає також, чадо, хвалити чужу віру. Хто хва
лить чужу віру, той все одно, що свою ганить. Коли ж хто хвалитиме 
свою і чужу, то він двоєвірець, близький до єресі.

Отже, чадо, стережись їх, кривовірів, і завжди стій за свою віру. Не 
братайся з ними, а біжи від них і подвизайся в своїй вірі добрими 
ділами. Твори милостиню не тільки своїм по вірі, а й чужевірним. Якщо 
побачиш нагого, чи голодного, чи того, хто потрапив у біду — чи то 
буде єврей, або турок, або латинянин,— до всякого будь милосердним, 
визволи його з біди, як можеш, і не залишишся без нагороди у Бога, 
бо й Сам Бог нині дарує милості Свої не тільки християнам, але й не
вірним. Про язичників та іновірців Бог у цьому віці піклується, але 
у майбутньому вони будуть чужі вічних благ. Тоді як ми, котрі живемо 
у святій православній вірі, і тут одержуємо всі блага від Бога, і у май
бутньому віці спасе нас Господь наш Ісус Христос.

Чадо! Якщо тобі доведеться навіть умерти за святу цю віру, зі 
сміливістю йди на смерть. Так і святі вмирали за віру, а нині живуть 
у Христі.

Якщо побачиш, чадо, іновірців, які сперечаються з православним 
і хочуть лестощами відірвати його від Православної Церкви, допоможи 
православному. Цим ти визволиш ягня з пащі лева. Якщо ж змовчиш 
і залишиш без допомоги, то це все одно, що ти відняв би відкуплену 
душу у Христа і віддав її сатані.

Коли хто тобі скаже: «І ваша і наша віра від Бога» — то ти, чадо, 
відкажи йому так: «Кривбвіре! ти і Бога вважаєш двоєвірним? Не чуєш, 
що говорить Святе Письмо: «Один Господь, одна віра, одно хрещення» 
(Єф. 4, 5). Стільки років ти додержував правдивої віри, а тепер, за
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намовленням сатанинським, звівся до зловір’я. Хіба не чуєш апостола 
Павла, котрий повчає: «Коли б навіть Ангел з неба став благовіствувати 
вам не те, що ми вам благовіствували, нехай буде анафема» (Гал. 1, 8). 
А ви відкинули проповідування апостольське та постановляння святих 
отців і прийняли неправдиву й розбещену віру, сповнену всякої по
гибелі. Тому й відкинуті ви нами. Ви — мертві й мертву жертву при
носите; а ми Живому Богові живу жертву приносимо, чисту й непороч
ну, щоб здобути життя вічне у Христі Ісусі, Господі нашому. Йому 
й слава. Амінь.

* * *

Заповіт преп. Феодосія Печерського, написаний у  XII ст. Київсько
му Великому князеві Ізяславу, як главі православної Київської дер
жави, а в особі його і всім руським людям, об’єднаним у  той 
час Київською Руссю, можна зовсім не коментувати, настільки ясні 
і проникливі думки та почуття, закладені в цьому богодуховному тво
рінні великого християнського подвижника, основоположника руського- 
чернецтва, одного з  великих святих, прославлених нашою Церквою.

Без сумніву, ревний заклик великого Авви знайде відгук у  серці 
кожного, кому дороге Святе Православ’я, хто ще не змертвів душею, 
хто не втратив остаточно зв’язку з  духовним спадком свого великого- 
народу.

Т. Г. Шевченко. Свята родина. 
Офорт з картини Б .— Мурільйо. 1858



Станіслав Росовецький, 
Ю лі я  Дядіщева-Росовецька

КУЛЬТ ОДНІЄЇ РЕЛІКВІЇ
Пам’ятка візантійської і давньої слов’янської урочистої хвалебної 

пісні, дослідження і переклад якої пропонується читачеві, безпосередньо 
стосується й історії Києва та української культури. А витоки її ще 
давніші.

...З Поширеного житія св. Кирила (Костянтина) Філософа відомо, 
що він, подорожуючи до Хазарії, близько 860 р. зупинився в Херсонесі 
(слов’янською мовою — Корсуні), грецькому місті, руїни якого збері
гаються і подосі поблизу Севастополя. Саме сюди був засланий і саме 
тут, згідно із церковним переказом, за наказом імператора Траяна був 
утоплений у морі римський єпископ (90—99 рр.) св. Климент.

Як третій римський єпископ (коли ж першим вважати ап. Петра, 
то четвертий) св. Климент мав великий авторитет у тоді ще не поділе
ній вселенській церкві. Церковна традиція вважає його автором «По
слання до коринтян», що було складене від імені римської християн
ської громади. Твір колись цінувався настільки, що в деяких най
давніших кодексах входив до складу Св. Письма. Слід зазначити, що 
в листі Діонісія Корінфського (між 166 та 174 рр.) зафіксовано звичай 
коринтян-християн і через сімдесят років після одержання Послання 
побожно перечитувати його кожної неділі *. За часів Кирила та Мефо- 
дія св. Климентові приписувалось ще кілька творів; поширювалися й 
документи про його мучеництво, які тепер визнаються недостовірними.

Скепсис істориків церкви поширюється й на переказ про страту 
св. Климента саме в Херсонесі Таврійському. Тим часом про неї по
відомляє св. Іриней Ліонський, який народився через півстоліття після 
смерті третього римського єпископа. І справді, якби Климент був зака
тований в іншому місці або в Римі, пам’ять про це збереглася б у хри
стиян. Додамо до цього, що у полеміці з гностиками св. Іриней спирав
ся не тільки на богословські аргументи, а й на такі докази: «Ми може
мо перелічити тих, кого апостоли поставили єпископами в церквах, та 
наступників їхніх аж до нас, які не вчили й не знали нічого з того, про 
що ці (єретики) марять» (Сопіга Наегез, III, З, І); у цьому можна по
бачити не лише конкретність мислення, а й специфічний «історизм» 
■одного з перших істориків церкви.

Про те, що згаданий переказ мав реальну основу, свідчать і деякі 
особливості давнього культу св. Климента в Херсонесі. Так, 537 р. па
ломник Феодосій зафіксував тут звичай протягом тижня відзначати 
його пам’ять. Мабуть, серед херсонеських християн переказ про смерть 
св. Климента побутував принаймні за два століття перед мандрівкою 
допитливого Феодосія. Від початку І до середини VI ст. етнічний склад 
і політичний лад Херсонеса не змінювалися, його ніхто ніколи не за
войовував, тому мешканці маленького міста-колонії —і християни, і 
язичники,— не мали причин забувати свою історію, отож могла бути 
й писемна її фіксація.

У сучасній науково-популярній літературі можна знайти яскраві 
розповіді про пошуки св. Кирилом у Херсонесі мощей св. Климента2.
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Насправді ж. вони зберігалися й шанувалися там ще за кілька століть 
до знахідки їх Кирилом. Про це свідчить лист, відправлений з цього 
міста ще одним римським єпископом, що помер тут у засланні,— папою 
св. Мартіном. 26 березня 655 р. св. Климента повезли до Криму з Кон
стантинополя (куди він був насильно доставлений з Рима). Він помер 
у Херсонесі 16 вересня того ж року3. Як і Овідій, папа-засланець не 
оцінив належним чином красу Чорноморського узбережжя, а серед 
мешканців міста спостеріг «язичницькі звичаї, що, проте, не заважала 
їм, як зазначає Мартін, ревно вшановувати мощі св. Климента. Істот
но, що все це Мартін почув на місці, куди прибув, і це було звичай
н е— ми б сказали буденне — шанування херсонесцями своєї реліквії,, 
бо до тамтешнього свята пам’яті св. Климента (23, 24 або 25 листопа
да) він не дожив.

Що ж до нового «відкриття» мощей вже у IX ст., то про цю подію 
збереглися версії церковного переказу. Одна з них належить анонімно
му авторові вже згаданого Поширеного житія св. Кирила, що працював, 
як тепер гадають, між 869 та 888 рр. у Великоморавії. Наприкінці опо
віді про перше перебування св. Кирила в Херсонесі агіограф говорить: 
«Коли ж почув, що святий Климент ще лежить у морі, помолившися, 
сказав: «Вірую в Бога і уповаю на святого Климента, що знайду і ви
несу з моря». А коли переконав архієпископа, і весь клір, і благочести
вих мужів, сіли на кораблі і вирушили на те місце. І коли море стихло, 
а вони припливли, то, заспівавши, почали копати. Тоді постали сильні 
пахощі, як від багатьох кадил, і потім з’явилися святі мощі, що їх взя
ли з великою честю і славою, і всі міщани внесли їх у місто, як на
писано в Знайденні його» \

Згадане тут «Знайдення» ототожнюють з анонімним «Словом на 
знайдення мощей преславного Климента», що збереглося в давніх ро
сійських рукописах XV—XVII ст. і перегукується з італійською леген
дою— переробкою початку XII ст. твору Гаудеріха, єпископа Вел- 
летрі, який особисто знав св. Кирила, про знайдення та перенесення до 
Рима мощей св. Климента. У цих текстах знаходимо деякі додаткові 
подробиці, зокрема, названо ім’я архієпископа Георгія, згадано Ники- 
фора — стратига Херсонеса б.

Інша версія про ці події є в Менології імператора Василя II Болга- 
робійці, складеній близько 985 р. Слов’янський варіант її, Пролог, під 
25 листопада повідомляє, що мощі св. Климента довго залишалися в 
морі, яке у день пам’яті святого щорічно відступало «на три гони» на 
сім днів, приймаючи тих, хто приходив туди на поклоніння. Нарешті, 
за імператора Никифора, на прохання корсунського єпископа Георгія, 
послані були з Константинополя церковні чини для пошуків мощей. 
«І тут зібралися люди і пішли до краю моря з псалмами та піснями, 
щоб отримати бажаний скарб, але не розступилася перед ними вода. 
Коли ж зайшло сонце, сіли вони в корабель. Опівночі засяяло світло 
від моря, і з’явилася перше голова, а потім і всі мощі святого Кли
мента. І взяли їх святителі, і поклали в корабель, і привезли в місто, і 
поклали їх у раку, і поставили до церкви Апостольської»6.

Георгій, єпископ Херсонеса і Хороса, залишив свій підпис під акта
ми т. зв. П’ятошостого Трульського собору 692 року7. Але автор статті 
Менології, напевно, мав на увазі якогось пізнішого херсонеськога 
єпископа. Бо згаданий імператор Никифор — це, без сумніву, Ники- 
фор І (802—811). Отже, все це сталося принаймні за півстоліття до 
хазарської місії Кирила Філософа. Диво щорічного відпливу моря на 
тиждень від мощей св. Климента — явний відгук давнього місцевого 
звичаю святкувати його пам’ять протягом тижня. Загалом же ми маємо
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тут легендарну — з певним агіографічним «романтизмом» (відмова 
моря розступитись, нічне плавання, світло, що засяяло на морі опівно
чі) — реконструкцію знайдення мощей священномученика, де зазначена 
давня деталь поєдналася з напівзабутими переказами про те оновлен
ня культу св. Климента, в якому брав участь і св. Кирило.

З іншого боку, не можна беззастережно довіряти й розповіді Поши
реного житія, забуваючи, що кожне житіє, навіть написане добре по
інформованим сучасником, завжди апологетичне. Це стосується й лати- 
номовних текстів, що сприяли створенню італійської легенди, зокрема 
листа Анастасія Бібліотекаря: до того ж їхні автори надто вже далекі 
були від місця подій. Справді, важко повірити свідченню 'Анастасія, що 
херсонесці лише від св. Кирила почули про загибель у їхньому місті 
св. Климента.

Отже, на підставі розглянутих джерел реальну історію «знайдення» 
мощей св. Климента на початку 60-х років IX ст. можна уявити собі 
так. Св. Кирило бачить, що у Херсонесі місцевий культ св. Климента 
занепадає. Цей занепад пов’язаний головним чином із станом збері
гання мощей священномученика. Свого часу, як це практикувалося в 
перші століття християнства, над ними було зведено церкву, отже вони 
залишалися, користуючись пізнішим терміном, під спудом. Після земле
трусу зруйнована церква опинилася на напівзатопленому острівці в 
сучасній Козачій бухті. Оскільки «копати» під водою неможливо, зро
зуміла річ, під час відпливу поховання було на поверхні.

Участь св. Кирила Філософа в оновленні херсонеського культу 
св. Климента полягала в тому, що йому, по-перше, належав саме за
дум розкопати поховання, явити мощі на світ Божий і забезпечити їм 
безпосередній контакт із віруючими; благотворний вплив мощей, що 
виник уже при розкопках, мав продовжуватися під час урочистого 
перенесення їх до діючої церкви, а потім при зберіганні відкритими, 
у раці. По-друге, йому вдалося переконати архієпископа Георгія здій
снити цей задум. Тут святому вдалося вже вкотре реалізувати свою 
справді виняткову силу переконання, що діяла і на сарацинських мудре
ців, і, як бачимо, на провінційного візантійського церковного ієрарха. 
По-третє, майбутній Першовчитель слов’ян літературно, так би мовити, 
обгрунтував і забезпечив церемонію знайдення і перенесення мощей, 
коли написав прозаїчне «Знайдення», а також гімн св. Климентові, про 
який повідомляє Анастасій Бібліотекар у згаданому листі до Гаудеріха, 
а головне, спромігся створити високу духовну атмосферу навколо цієї 
незначної, здавалося б, події. І саме ця атмосфера обумовила в най
ближчі роки поширення культу мощей св. Климента на міста Моравії 
та Паннонії, потім — на величний Рим, а ще через століття зро
била цього священномученика небесним патроном Києва та Київської 
Русі.

На зворотному шляху з Хазарії, коли св. Кирило знову зупинився 
в Херсонесі, він дістав у своє розпорядження частину мощей св. Кли
мента і привіз їх до Моравії, чим утвердив культ Климента Римського 
як небесного заступника у справі духовної просвіти слов’ян і закла
дання основ слов’янської християнської культури. Так, до речі, розу
мів це папа Адріан II, котрий у посланні до князів Ростислава, Свято- 
полка і Коцеля (збереглося в тексті Житія Мефодія) стверджував, що 
Костянтин почав духовну просвіту слов’ян «Божою Благодаттю та з 
молитви святого Климента»8.

Наприкінці 867 р. «солунські брати» приносять дорогоцінні мощі 
до Рима, де вони були урочисто покладені в базиліці св. Климента. 
Там, за розпорядженням папи Адріана II, був похований згодом і Кос-
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V

тянтин Філософ, який перед смертю у лютому 869 р. прийняв чернечу 
обітницю з ім’ям Кирило.

Частина мощей св. Климента залишалася в Херсонесі, проте лише 
до 988 р., коли їх вивіз до Києва великий князь Володимир. Узяв він 
«мощи святаго Климента и Фава, ученика его, и поима сосудк церков- 
ння, нконьї» як військовий трофей, але одночасно — і як християнин- 
неофіт «на благословнье себе»9. Пізніше великий князь поклав ці ре
ліквії у Десятинну церкву |0, яка стала головним храмом Києва.

Голова св. Климента стала на кілька століть найшанованішою ре
ліквією не тільки Десятинної церкви, а й усієї столиці Київської Русі. 
Про це свідчить, зокрема, датоване XI «Слово на оновлення Десятин
ної церкви» ". Частина тексту його, що збереглася, фактично є по
хвальним словом св. Клименту у зв’язку з ремонтом «Матері Господа 
церкви божественної» коштом неназваного великого князя Київського, 
онука св. Володимира, в котрому вбачають Ізяслава Ярославича.

Св. Климент у «Слові» — небесний просвітитель і майже хреститель 
Русі: Бог «не до щирих своїх рабів створив пришестя своєму угодни
кові, але до ворогів і відступників», проте тепер «там, де були жертов
ники бісам, тут святі церкви славлять Отця і Сина і Святого Духа, 
котрі з пришестям святого Климента створені були і укріпилися». Саме 
він — «щирий заступник країні Руській і вінець, прикрашений славному 
і чесному місту нашому і великій митрополії, матері містам» (себто 
Києву і Риму).

Навіть і після того, як було зведено і прикрашено Київську Софію, 
після того, як перебрала вона на себе функції не лише митрополії, а 
й центру духовної просвіти, голова св. Климента зберегла значення 
головної київської реліквії. Так, 1147 р., коли під тиском великого князя 
Ізяслава Мстиславича шістьма єпископами був обраний у митрополи
ти Климент Смолятич (другий «русин» на цій кафедрі за всю до- 
монгольську добу), у ритуалі було використано голову св. Климента14.

Не минуло й ста років, як Десятинна церква загинула в останньому 
акті київської трагедії 1240 р., коли в ній, після подолання монголами 
стін міста, спробували закріпитися його останні захисники. Разом зі 
стінами, що повалилися під час штурму, впали й склепіння («комарн»), 
і реліквія опинилася під руїнами. Якщо монголи дісталися до дорого
цінних мощів, то викинули геть непотрібні їм череп св. Климента й 
кістки його учня. 1635 р. при розкопках руїн Петром Могилою релік
вію не знайшли; отже, вона так і залишилася в Києві, але тепер лише 
часткою грунту, «культурного шару» того пагорба, що над Володимир- 
ською вулицею...

Проте якщо храми і реліквії так легко знищуються безжальним 
Хроносом, людське слово засвідчує справді дивну незнищенність. Маємо 
на увазі передусім дорогоцінні Київські глаголичні листки X ст., по
даровані 1872 р. бібліотеці Київської духовної академії її вихованцем 
архімандритом Антоніном (А. І. Капустіним). Разом із цим маленьким 
пергаменним рукописом до Києва було принесено ще одну пам’ятку 
християнської культури, пов’язану з ім’ям його забутого нині покрови
теля — перекладений з латинської мови місал «В 23 день Климента»І6, 
який деякі авторитетні дослідники пов’язують з діяльністю «солун- 
ських братів».

І ось вже зовсім недавно, до того ж дещо нетрадиційним для по
дібних пам’яток шляхом,— через «Академкнигу»,— до Києва прибув 
(точніше, мабуть, повернувся) ще один давній текст, присвячений па
м’яті св. Климента Римського. Це надрукована М. Ф. Мур’яновим

Київська старовина 117



«Служба святу знайдення в Херсонесі мощей Климента папи Римсько
го», що була відкрита дослідником у Мінеї святковій першої половини 
XIII ст. (Москва, Державний архів давніх актів.— Ф. 381.— № 98.— 
Арк. 65—67 зв.).

М. Ф. Мур’янов вважає, що згаданий грецький оригінал відкритої 
ним служби саме і був тим славнем св. Климентові, про який згадував 
Анастасій Бібліотекар; до творчої спадщини «солунських братів» від
носить дослідник і старослов’янську версію служби. На наш погляд, 
обидві атрибуції залишаються поки що декларативними.

Так, М. Ф. Мур’янов зазначає, що безсумнівне лише те, що гімн для 
святкування знайдення мощей Климента Римського — витвір констан
тинопольської місії, що прибула до Херсонеса і заснувала культ цього 
святого. Але згадана тут «місія» відома тільки з тексту статті Меноло- 
гія Василя II, і ця легендарна місія не мала відношення до св. Кирила. 
Дослідник продовжує: «Найвірогіднішим автором є учасник цієї місії 
Кирило Солунський, за котрим історіографія здавна числить нероз- 
шуканий гімн, інші претенденти на авторство їй невідомі» (С. 82). Слід 
уточнити, що сам св. Кирило на авторство якраз не претендував. 
У службі ім’я св. Кирила не називається взагалі (ні як автора, ані як 
учасника подій), про себе ж поет говорить вельми скромно в останній, 
четвертій строфі 6-ї пісні канону, прохаючи Богородицю:

и мене, плаваюша в волнах житисках, 
оуправящи, сп(а)си невредно.

Обираючи саме цю метафору для автохарактеристики, пісняр, без
перечно, співвідносив себе з образом св. Климента, котрого було утопле
но в морі. Проте назвати себе таким, що борсається «в хвилях житей
ських», поглинутий побутом, св. Кирило міг тільки у гіперболічному 
приниженні, не наповнюючи цей образ біографічною конкретикою.

Про саме знайдення мощей говорить як про діяння колективне і 
розглядає його не як справу людської ініціативи: на раку мощей 
св. Климента зійшло «мирное Божие наитие» (зішестя Святого Духа), 
і сам святий не витерпів розлучення його мощей з віруючими.

не тьрпяше, бл(а)ж(е)не,
танти ся ч(ь)ст(ь)ноумоу б (ог) атьствоу
ракою твоєю преславьною.

Функції людей — «верних» та «сирьіх» обмежуються участю в ри
туалі, а якийсь натяк на творців цього ритуалу можна знайти хіба що 
в таких віршах:

не презри, бл(а)ж(е)не, сирьіхь, 
творящая ч(ь)стьно с(вя)тоую, 
яко всепраздьноую славоу твою, 
не от(г) напасти с(,ь)п(а)саи.

М. Мур’янов так пояснює ці рядки: «З тріумфальною мелодією 
(великодньою.— Авт.) дисонують слова славня — моління про сірих, 
незвичне в текстах візантійського богослужіння і, треба думати, воно 
вразило серця тих херсонесців, які були тут у засланні, передусім — 
скинутого патріарха Ігнатія. Те, що такі слова співчуття знайшлися у 
посланця патріарха Фотія, проливає додаткове світло на характер 
особистих стосунків Фотія та Ігнатія, які волею імператорської влади 
зміняли один одного на патріаршому престолі» (с. 134).

Щодо «особистих стосунків» Фотія та Ігнатія корисно згадати, що 
за два роки до знайдення мощей св. Климента Фотій проголосив ана-
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фему на скинутого силою, але не скореного патріарха Ігнатія. Але 
справа не в цьому. І сам М. Ф. Мур’янов зазначає, що Ігнатій був 
гімнографом, складачем канонів, і що тоді разом з ним у Херсонесі 
перебував у засланні «славнозвісний Іосиф Гімнограф», котрий склав, 
між іншим, канони св. Клименту Римському (під 24 листопада) і сімом 
херсонським єпископам (під 7 березня) (с. 129).

Найменування творців «слави» св. Клименту «сирими» і прохання 
врятувати Гх «от напасти» (біди). незрозумілі, якщо вважати за автора 
служби св. Кирила, і дуже добре пояснюються, якщо припустити, що 
її склав один із засланців — Іосиф Гімнограф або патріарх Ігнатій.

Що ж до самого славня, то він не втратив би своєї духовної та істо
ричної цінності і в тому випадку, коли б у майбутньому з’ясувалося, 
що це не творіння св. Кирила Філософа.

Варто замислитися і над тим, що посмертне повернення св. Кли- 
мента до Рима служило шляхетній меті пом’якшення суперечностей 
між християнськими конфесіями, якої не бракувало і за часів св. Кири
ла та Мефодія. Шанування св. Климента папи Римського у Київській 
Русі було одним з факторів, що протидіяли безумовній гегемонії на 
українських землях візантійського православ’я і тим самим сприяли 
кристалізації національних форм духовної творчості та церковного 
життя.

1 Поснов М. З. История христианской церкви (до разделения церквеб).— К., 
1991.—С. 125.
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ГІМН СВЯТОМУ 
КЛИМЕНТУ РИМСЬКОМУ

Прийми просвітителя, 
священна церкво, 
котрий тебе просвіщає,
Климента святого, славного нині, 
бо з’явилася багатства 
пречистая держава, 
коли з Петром і Павлом 
сподобився він Слово прийняти. 
Тому і, досягнувши краю землі, 
радіючи, помер у Херсонесі. 
Христа полюбивши вельми, 
підносить він тебе, ти ж достойно 
його шануєш, бо подає він вірним
мир і велику милість.* * *
Наблизьтеся нині, вірних лики, 
підступим!
Наблизьтеся!
Таємно й трепетно цілуймо 
Климента великого і чесного, 
який засяяв серед сонць 
сонцем світлим, 
розум нам нині просвіщаючи

та очі,
засяяв від гробу свого.

Розум піднісши, вірні,
Климентові заволаймо!
Очі же вкупі з чуттєвим усім — 
з устами та серцем — 
до нього ж звернемо, волаючи

вірно:
«Не знехтуй, блаженний, убогих, 
що творять чесно 
святу і тріумфальну славу твою, 
але від біди врятуй!»5г * *
Коли в затоці бачило стадо твоє, 
як тебе, славний Клименте,

ПОТОІ1ЛЯЛИ,
нутрощі їхні розкраювалися, 
бо палали вони любов’ю, 
бажали усіма почуттями 
торкатися мощей твоїх 
прекрасноуявних вірою.
Тому і не стерпіло довше,

блаженний,
таїтися чесне твоє багатство 
в раці твоїй преславній.

* * *
Мудрості першопричина —

Ти, Спасе!
Ти, старший всесвітло,
Подателю розуму людям, 
душу мою озори, 
наставляючи осягнути мирне 
Боже натхнення 
на Климента Божого раку 
і мощей його схід.
Нині приймаючи, Христе-Боже,
віру стада Твого,
яке підступає благочесно

і благодушно, 
з’явись неодмінно, 
наближаючись до раки

Климента,
Твого служителя, 
котрий прикрасився сьогодні 
красою світлою і нескінченною. 
Звершилося воістину слово, 
яке заволав Ісайя: 
явилися, як з дерева

маслинового,
пахощі досконалі Климента

святого,
переносячи якого нині,

веселимось.
Людське суспільство, Чиста, 
Дивується, коли споглядає 
дивну таємницю Різдва твого, 
і жахається воно серцем. 
Похваляю тебе,

прикрашену сьогодні, 
неосквернена Діво, 
що несказанно народила.

* * *
На півночі, немов з неба, 
мощі твої явилися, Клименте, 
подібні до золотозорих жарин, 
їх вихваляючи, херсонська

церква
нині радіє.
Джерело вічнобігуче, 
згідно з пророком, здобули ми — 
кістки твої, Клименте славний, 
що розливають пахощі
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т а  н а п о ю ю т ь  с п р а г л и х  д і я н н я .  
Т р і й ц ю  в с е ч е с т н у  я к  є д и н у  с у ш у

і с т о т о ю ,
з г і д н о  з  п р о р о к о м ,  п і с н я м и

с л а в о с л а в и м о ,  
п р а в о в і р н о  п р о с л а в л я ю ч и .  
П о д і б н у  д о  т е б е ,  к в і т у ч а  

- « г і л к а  з  к о р е н я  І є с е е в а » ,
П р е ч и с т а ,

к в і т к у  д у х м я н у ,  к о т р у  н о с и м о
с ь о г о д н і ,

п р о с л а в и м о ,  в і р н і ,  
н а п о в н и т и с ь  б а ж а ю ч и  п а х о щ і в .

З а п о в і д а в  Я к і в ,  п о м и р а ю ч и ,  
н а щ а д к а м  у  Х е в р о н і ,  у  в е р т е п і  
п р о о б р а з  п о к л а д а н н я  т і л а

Х р и с т о в а ,
т о р ж е с т в о ,  щ о  й о г о  с в я т к у є м о

н и н і ,
т и м  п р о о б р а з у ю ч и .

Д а в и д  в е с е л и в с я  в  д а в н и н у ,  
к о л и  п е р е н і с  к о в ч е г  
і з  з е м е л ь  і н о п л е м і н н и к і в .
Р а к у  н и н і  п е р е н о с я ч и

К л и м е н т о в у ,
в б а ч а є м о  в  н і й  с к р и ж а л і ,
€ о  н е с е м о  м о щ і ,  
щ о  п р о с в і щ а ю т ь  в і р н и х .  
Н е в и м о в н о ,  в і р н і ,
Т р і й ц ю  р о з у м і ю ч и ,  
р е в н о  Т ї п р о с л а в и м о ,  
т р и ч і  о с в я ч у ю ч и  с ь о г о д н і  
в с т в о  р і в н о ч е с н е .
Є д и н а  є с т в о м  
С в я т а  с л о в о с л о в и т ь с я .
Т а ,  щ о  я в и л а  с у щ е  в і ч н о  С в і т л о ,  
Д і в о - М а т и ,  с е р ц я  і  п о м и с л и  
р а б і в  с в о ї х  о з о р и ,  
с л а в о ю  с е б е  п р о с в і т л ю ю ч и  
І  « с и н а м и  д н я »  с т в о р ю ю ч и  р а б і в

с в о ї х .
* * *

Н о с я ч и  н и н і  р а к у  К л и м е н т о в у  
п о  к о л у , —

я к  п е р л и ,  ж а р и н и  м о щ е й
б л и с к у ч і

н а м  о б н о с и т и , —  
з а с т у п н и к а  н а ш о г о  п е р е д  Б о г о м  
п р о  в и б а в л е н н я  б л а г а є м .  
З а с я я л и  н и н і ,  з а  п р о р о ц т в о м ,  

к і с т к и  т в о ї ,
с в і т л і с т ю  с л а в у

п і в н і ч н о г о  т в о г о  п е р е б у в а н н я
я в л я ю ч и .

і вірним ти СВІТИШ 
з а д л я  н е б е с н о г о  с п о к о ю .
Т р і й ц ю  С в я т у ,  є д и н у  с у т н і с т ю ,

в і р н і ,
н е о с к в е р н е н и м и  у с т а м и  
б л а г о в і р н о  т р и о с в я ч у є м о ,  
б о  В о н а  п о м і ч н и ц я  й  п р и ч и н а  
к о ж н о г о  с т в о р і н н я .
« Р а д і й ! »  —  т о б і  в о л а є м о ,  б о  ж ,  
н а р о д и в ш и ,  Д і в о ,  Г о с п о д а ,  
р а д і с т ю  н а п о в н и л а  т и х ,  

ш о  о з л и л и с я  ч е р е з  с п о к у с у ,
Т и  ж  б о  с о л о д к і с т ь  і  с п а с і н н я ,  

П р е ч и с т а .
* * *

П о д і б н о  д о  к в і т і в  р а й с ь к и х
п р е к р а с н и х ,

я к  і  п р о р і к  І с а й я ,
К л и м е н т о в і  з а с я я л и  с в я т і  м о щ і ,  
н а м а щ е н і  п а х о щ а м и  і з  с а д у  

л ю б о в н о г о .
П р и й ш л и  к і с т к и  т в о ї ,

б л а ж е н н и й ,
у  м і с т о  т в о є .
Й о г о  т и  д б а й л и в о  з а с л о н и ,  
н е м о в  ч а с т о  с п л е т е н и м  г і л л я м ,  
в і д  в а р в а р с ь к о ї  з г у б и .
У  г л и б о ч і н ь  г л и б и н  п р о з и р а ю ч и ,  
н е з б а г н е н н у  Т р і й ц ю  ш а н у є м о ,  
р о з р і з н я ю ч и с я  т і л ь к и ,  в і р н і ,  
з а  н е н а с и т т ю  в  п і з н а н н і  ї ї .  
Б е з о д н ю  л ю д и н о л ю б с т в а

н а р о д и в ш и ,  П р е ч и с т а ,  
і м е н е ,  щ о  п л а в а є  в  х в и л я х

ж и т е й с ь к и х ,
н а п р а в и в ш и ,  в р я т у й  н а в а д л и в о .  

*  *  *
П р о о б р а з  д а в  п р е с л а в н о

Й о с и ф ,
з а п о в і д а в ш и  в  з е м л ю  Х а н а а н с ь к у  
п е р е н е с т и  с в о ї  к і с т к и ,  
т о р ж е с т в у  т в о є м у ,  т о  ж  з і  с л а в о ю  
р а к у  т в о ю ,  щ о  н е ю  н а м

о с в я т и т и с я ,  
п е р е н е с т и  д о п о м о ж и .
С к а з а в  п р е с л а в н и й  І с а й я :  
« Г о л о д н и м  х л і б  с в і й  п о д і л и  
і  с л о в о  с в о є  —  д у х о м » .
О т а к  і  т в о ї ,  з а  п р о р о к о м ,  
з а с я я л и  к і с т к и  —  
п р о х о л о д а  д у х о в н а ,
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к о т р о ю  н а м  н а п о ю в а т и с я
д о з в о л ь .

Р і в н о ю  з а  ч е с т ю  п о к а з а в  т и ,
І с а й є ,

Т р і й ц ю ,  п р о в і щ а ю ч и  
і  б о г о з в а н н о  п р о г о л о ш у ю ч и ,

щ о  Т о й ,
Х т о  у т в е р д и в  р у к о ю  в с е ,  
п о с л а н и й  в і д  Б о г а - О т ц я

і  С в я т о г о  Д у х а .  
М а є м о  в  т о б і ,  Д і в о - М а т и ,  
п о с у д и н у  з  м а н н о ю ,  
з і  с т р а в о ю  н е т л і н н о ю  в і р н и х .
Т о  ж  г і д н и м и  з ’я в и м о с я  н и н і  
С и н а  т в о г о  х л і б  ч и с т и й  в к у с и т и .  
В і з ь м і т ь  ж е  н и н і ,  н а р о д и ,  
я к  у  д а в н и н у  ч о т и р и ч л е н н и й  

к р и н  Б о ж и й ,
с в я т о г о  р а к у ,  
б о  Х е р с о н е с ь к и й  с о б о р  
з  к р а ю  с в і т у  в с і х  с к л и к а є ,  
с п і в а ю ч и  п р о  Б о ж е  с в я т о .  
П р и й ш л и  н и н і ,  я к  і п е р е д р е к л и

К н и г и ,
м о щ і  т в о ї  з  р а к и ,  н е м о в  д ж е р е л о ,  
щ о  з а в ж д и  п р е с л а в н о  
в і р н и х  н а п о ю є ,
а  в о р о г і в  н е в и д и м и х  п о б и в а є  в с і х  
с и л о ю  С т в о р и т е л я  с в о г о .
У  с в і т л і  т р и з о р я н о г о

п р о с в і т н и ц т в а  
в и щ е  з а  в с і х  — у  т р ь о х

в л а с т и в о с т я х  
ш а н о в а н е  Б о ж е с т в о .
К о т р е  С а в е л і є в е  т а  А р і є в е  р у й н у є
б е з б о ж н і  в ч е н н я ,
з а  щ о  т р и ч а с н о  Г о с п о д а

п о х в а л я є м о .

К у п и н о ю  т е б е  н е о п а л и м о ю
в  д а в н и н у

н а  г о р і  п р о о б р а з о в а в  
Б о г  б о г о в и д ц ю  М о й с е е в і ,  
я к  б о ж е с т в е н и й  в о г о н ь  с т р а ш н и й ,  
у с е  с п а л ю ю ч и й  і с т и н о ю ,  Д і в о .  
Д а в  п р о о б р а з  у  д а в н и н у  ч е с н и м ,  
я к  у  К н и з і  о с п і в а н о  в і р н о ,  
с л а в н и й  і ч и с т и й  І о с і я ,
Ч о л о в і к а  Б о ж о г о  г р о б у

з  к і с т к а м и
в с т а н о в л ю ю ч и  ш а н у в а н н я .
Т а к  і  т в о ї  м о щ і  н и н і  
в ш а н о в у є м о  б е з п е р е с т а н у .
Н і б и  с о н ц е  с в і т л е  н е з а х і д н е ,  
з ’я в и л о с я  н а м  в і д  д ж е р е л а

К л и м е н т о в о г о ,  
щ о  р о з ’є д н а н и х  с п о л у ч а є  
т а  в і р н и х  в с і х  п р о с в і щ а є .
Т о м у  ж  і  с в я т к о в о ю  с л а в о ю  й о г о  

п о х в а л и м о .  
Є д н і с т ь  т р и ч и с е л ь н у ,
Т р і й ц ю  є д и н о с у щ н у  
п р а в о м і р н о  о с п і в у ю ч и ,  с л а в и м о ,

в і р н і .
Н е р о з л у ч н е  п р е б о ж е с т в е н о  є с т в о ,  
т р и с в і т л у  н е в е ч і р н ю  з о р ю ,  
є д и н у ,  н е т л і н н у ,  
щ о  с в і т л о  н а м  з а с і я л а ,

з в е л и ч и м о .
Н а р о д и в ш и ,  В і ч н о д і в о ,  Т о г о ,
Х т о  я в л я є  п р и ч и н у  с в і т у ,  
м и р  н а м  п о д а й ,  р а б а м  т в о ї м ,  
і м о л ь б а м и  с в о ї м и  
д а й  л ю д я м  с в о ї м  л ю б о в  м і ц н у ,  
н а  с п о к і й  н е б е с н и й  
у к р і п л ю ю ч и  р а б і в  с в о ї х ,

П р е ч и с т а .

Цю візантійську хвалебну пісню співали ЗО січня, на свято зиайден- 
ня мощей св. Климента Римського, спочатку в соборній церкві Херсо
несе, а потім — у слов’янському вже перекладі, гадаємо — в київській 
Десятинній церкві. Структура служби традиційна: починає її сідален 
(частина служби, під час якої слухачі могли сидіти), далі йдуть три 
стихири та канон з восьми пісень (за нумерацією — з дев’яти, але 
після 1-ї йде 3-тя), кожна з яких має містити по чотири тропарі (стро
фи). Кожний тропар є фактично самостійним, завершеним твором; по
в’язані вони між собою лише загальною темою гімну, а також обов’яз
ковим чергуванням трьох типів тропарів, а саме: присвячених святому, 
що уславлюється, Трійці (тріадикони або троїчени) та Богородиці 
(феотокіони або богородични).
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ЗМІСТ ЧАСОПИСУ ЗА 1994 РІК

Велети духу, 2

До 180-річчя
від дня народження Т. Г. Шевченка

Микитась Василь. Спроба фальсифікації шевченківського листування, 2
Охримович Юліан. Політичний світогляд Т. Шевченка, 2
Пріцак Омелян. Пророк, 2
Степовик Дмитро. Християнство і Шевченко, 2

До 185-річчя
від дня народження М. В. Гоголя

Барабаиі Юрій. Кибинці й недалеко Кибинців, 2 
Войцехівська Ірина. Микола Гоголь і українська минувшина, 2 
Герасименко Неля. Остап Гоголь — гетьман, 2 
Ковальчук Олександр. Душа людська на перехресті страху, 2 
Кучинський Микола. Творчість Гоголя в оцінці «Киевской старини», 2 
Матівас Юрій. Одного родоводу, 2

НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ
Борисенко Володимир. Тернистий шлях державотворення, 1 
Борисенко Володимир. Українська держава у другій половині XVII ст., 5 
Курас Іван. Крим і Україна: нова сторінка історії, 6 
Пирожков Сергій. Населення України в минулому і тепер, 4
Толочко Петро. Назва «Україна» в південно-руських літописах і актових доку

ментах, З

ДО ДЖЕРЕЛ
Автобіографічна записка К. Михальчука, 6 
Дзюба Олена. Києво-Могилянська академія очима пастора, 2 
Железняк Микола. «Я піду туди, куди піде мій народ...», 6 
Курас Іван. Слово про Михайла Слабченка, 1 
Леонтович Володимир. Родина Симиренків, 4 
Михальчук Кость. Чого хочуть від нас росіяни, 6 
Мусіенко Володимир, Пивовар Сергій. «Українська мова не ідол...», 5 
Присяжний реєстр переяславської козацької старшини. Публікація Володимира 

Сергійчука, З
Про віру в Україні. Публікація документів і коментар Сергія Солов’я, 2 
Рибаков Михайло, Голованов Олексій. Викреслений з історії, 5 
Ульяновський Василь. Історик права і громадський діяч, 5 
Ханенко Микола. Діаріуш, або журнал..., 1
Хетельмайєр Христоф-Вільгельм. Повідомлення про стан ученості у Києві в росій

ській Україні, 2
Шевчук Валерій. Про журнал чи діаріуш Пилипа Борзаківського та Павла 

Ладинського, З
Яковлів Андрій. Пам’ятник Магдебурзького права в Києві, 5
Сарбей Віталій. Пантелеймон Куліш в епістолярній спадщині Ганни Барвінок 

(Куліш). Публікація листів Заїри Першеної та Лариси Похилої.

ПОЕЗІЯ. ПРОЗА. ЕСЕ
Головко Дмитро. Курган Коневі. Його острів, 2
Горленко Василь. Аполлонові житниці. Публікація, післяслово та переклад Василя 

Туркевича, 1
Губарець Василь. Поезія, 4
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Кропивницький Марко. Нашествіє варварів. Комедія у двох діях, З
Перепелиця Петро. Заарештована п’єса, З
Покальчук Юрій. Озерний вітер. Повість-легенда, 4, 5
Тирса Василь (Феденко Панас). Несмертельна слава. Повість, 6
Шаповал Іван. Рєпін і Яворницький, 5
Швець Іоан. Молитва святих, 2

ВИДАТНІ ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ

Головко Тарас. Людина із псевдонімом «Віра». Портрет Євгена Коновальця, 1 
Джеджула Юрій, Папкова Євгенія. Жодної вільної хвилини... Портрет Володи

мира Науменка, 1
Лисенко Іван. Митрополит Йосип Нелюбович-Тукальський, 6 
Мельник Леонід. Князь Ярема Вишневецький, 2 
Стрельський Геннадій. Олександр Шульгнн — вчений і політик, З 
Хижняк Зоя. Галшка Гулевичівна, 4

д о с л і д ж е н н я , р о з в і д к и

Асеєв Юрій, Дяченко Борис. З плеяди великих архітекторів, 4 
Верба Ігор. О. П. Оглоблин: штрихи до портрета, 6 
Верменич Ярослав. Подвижник, 5 
Виговський Микола, Кучер Володимир. Закерзоння, 1 
Войцехівська Ірина, Джеджула Юрій. Думка, перервана на злеті, З 
Видання Археографічної Комісії та Інституту української археографії 1989— 

1992 рр., З
Гончар Володимир. Трапезна палата XII ст. Печерського монастиря і її фун

датор, 5
Замлинський Володимир. Батько і син Бантиш-Каменські, 1
Івашко-Бадзюк Юлія. Дерев'яні церкви Київщини, 5
Качкан Володимир. Євген Пеленський — учений і громадський діяч, 6
Константиненко Ксенія. Художник і храм, 5
Корбич Галина. Біля витоків всеукраїнського видання, 2
Корчинський Орест. Стільський град, 5
Кубинський Микола. Де ж справжня «Наталка Полтавка?», 5
Мацюк Орест, Тимошенко Леонід. До 500-річчя з дня смерті Юрія Дрогобича, З
Мельник Леонід. Остання битва за гетьманщину, 4
Мицик Юрій. Київ у описі турецького мандрівника XVII ст. Евлії Челебі, З
Мицик Юрій. Документ до історії Вигуровщини, 5
Нестеренко Петро. Зібрання екслібрисів Федора Ернста, 4
Оглоблин Олександр. Договір Петра Іваненка (Петрика) з Кримом, 6
Онопрієнко Валерій. Перша кафедра української історії, 4
Панченко Володимир. Герб Києва, З
Пиріг Петро. Політико-адміністративний устрій Чернігівщини середини XVII ст., 4 
Пономарів Олександр. Рідна мова і національне відродження Донеччини, З 
Пономарів Олександр. Шевченкове слово, 5 
Попович Валерій. Місто на Стугні, 2
Пуцко Василь, Сухорукова Надія. Труменний портрет Іоанна Максимовича, 4 
Ричко Володимир. «Кройніка» Феодосія Софоновича, 1 
Сита Галина. Сторінки генеології роду М. В. Остроградського, 4 
Таран Лідія, Мазур Іван. Українець європейської слави, 5 
Ткачук Микола. Український характер в «Енеїді» І. Котляревського, 5 
Удріс Ірина. Концепція української мистецької класики Костянтина Шнроць- 

кого, 4
Федущак Інна. Учень і соратник Михайла Грушевського, 1
Хегман Бертіль. Шведсько-українська велика стратегія щодо Росії (1709— 

1714 рр.). Переклад Володимира Палієнка, 6
Чииіко Віталій. Відродження гуманітарних наук, З
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літопис українського  війська

Задунайський Вадим. Ранги і посади Наддніпрянської Армії, 4

НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ ІСТОРІЇ
Островерхов Анатолій. Кіммерійський ребус, 4

САМІ ПРО СЕБЕ
Ківшар Таїса. Недруковані матеріали автобіографії Софії Русової, 1

ІЗ МАЛОВІДОМОГО
Беч Тетяна, Михайлуца Микола. «Щоб здобути ім’я, потрібно довгої дороги зу

силь...», 4
Герасименко Неля. Межигірський в язень, 5 
Денисенко Анатолій. Остання літургія патріарха Серафима, 5 
Ємченко Олександр. Історія України в грошах, 6 
Новакович Руслан. Феномен лаврських печер, 2 
Сас Петро. Пісня, виспівана у віках, 4

БУДЬМО ЗДОРОВІ
Савеленко Борис. Лікують рослини, 4

УКРАЇНСЬКИЙ БОГОСЛОВ 
Гімн святому Клименту Римському
Денисенко Анатолій. Перший митрополит України-Руси Михаїл, 1 
Денисенко Анатолій. «Чи палає наше серце, чи тривожить нас ще сумління?», 6 
Догматик українського богослов’я, 5 
Іванов Ігор. Єфрем Переяславський, 1
Росовецький Станіслав, Дядіщева-Росовецька Юлія. Культ однієї реліквії, 6 
Слово закличне і праведне. Проповіді та лист митрополита Василя Липківського. 

Публікація Арсена Зінченка та Леоніда ГІилявця, 1
Степовик Дмитро. Продовжувач справи митрополита Іларіона, З 
Транквіліон-Ставровецький Кирило. Зерцало Богословії. Передмова, публікація 

Леоніда Пилявця, 5
Феодосій Печерський. Про збереження святої православної віри, 6
Швець Іоанн. Золотава Покрова, 1
Ярмусь Степан. Пасторальна антропологія, З

ТНЕ ССШ’ЕМТЗ ОР ТНЕ МАСА2ШЕ Ш 1994 
ТЬе Сіапіз оі іЬс грітії, 2

ТО ТНЕ 180 АШІУЕКЗАВУ 
Мікіїаз Уазії.

ОЬгішіуісЬ Іиііап.
Ргігак Отеїіап.
Зіероуік Бтііго.

ТО ТНЕ 185 АКШУЕВЗАКУ
ВагаЬазЬ Типі- 
УоісеЬоузкаіа Ігіпа.
Сегазітепко N61] а.
КоуаІсЬик Оіехапсіег.
КисЬіпзкі] Микоіа.

Маїіуаз Уигі].

ОР ТАКАВ ЗНЕУСНЕМШ ВІКТНБАУ БЕУОТЕБ
ТЬе аііетрі Іо ГаїзіГу ІЬе ЗЬеусЬепко’з соггезроп- 
сіепсе, 2
Роїііісаі \уог1с1 оиііоок о£ Тата з ЗЬеусЬепко. 2 
ТЬе РгорЬеІ. 2
ТЬе СЬгізІіапіІу аші ЗЬеусЬепко. 2

ОР ШКОЬАІ СОСОЬ ВІКТИБАУ БЕУОТЕО
КіЬіпсі апсі поі £аг КіЬіпсі. 2
Иікоіа] Содої апсі Іікгаіпіап разі. 2
Озіар Оодої — іЬе деїтап. 2
ТЬе Ьитап зоиі аі іЬе сгоззіпд о£ іЬе £еаг. 2
ТЬе СодоГз сгеаііуе асііуііу іп ІЬе еуаіиаііоп о£ ІЬ&
«Кіеузкада зіагіпа». 2
АІ ІЬе опе депеаіоду. 2
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ДЗогізепко УоІосИтіг. 
Вогозепко Уоіосіітіг.

о ш  ріш ьісаткгоз

ТЬе іЬогпу раїЬ о£ зіаіе £оипсіа(іоп. 1
ТЬе ІІкгаіпіап зіаіе а( іЬе зесопсі рагі о£ (Ье 18(Ь 
сепіигу. 5

Кигаз Іуап.
Рігогкоу ЗегдеЬ
ТоІосЬко Реіг.

Сгішіа апсі ІІкгаіпе: (Ье пе\у раде о£ (Ье Ніз(ігу. 6 
ТЬе рори1а(іоп о£ ІІкгаіпе іп (Ье разі апсі по\у. 4
ТЬе пате «1/кгаіпа» іп (Ье зоиіЬегп гиззіап сЬгопіс- 
Іез апсі асі сіоситепіз. 3

ТО ТНЕ ОКІСШ5
ТЬе аиІоЬоідгарЬісаІ поіе о! К. МіЬаІсЬик. 6
ВгиЬа Оіепа. Кіеуо-Модіїуапзка асаДетіа іп (Ье еуез о£ а разіог. 2
2е1егпіак Мікоіа.
Кигаз Іуап.
ЬєопіоуісЬ Уоіосіітіг. 
МіЬаІсЬик Козі.
.Мизіепко Уоіосіітіг,

«Г11 до (Ьеге, усЬеге до т у  реоріе...» 0
ТЬе угогсі аЬоиІ МіЬаіІ ЗІаЬсЬепко. 1
ТЬе Зітігепко £аті1у. 4
\УЬа( (Ье Низзіапз пеесі £гот из. 6
«ТЬе ІІкгаіпіап Іапдиаде із поі ап ісіоі...» 5

Ріуоуаг ЗегдеЬ
ТЬе іигог гедізіег о£ (Ье Регеуазіоузкауа когак зІагзЬіпа (когак тіїііагу Деап). ТЬе 
.риЬІісаІіоп о£ Уоіосіітіг ЗегдеісЬик. З
АЬоиІ (Ье ІаііЬ іп ІЛсгаіпе. ТЬе сіоситепіз риЬІісаІіоп апсі (Ье соттепі о£ Зегде)
■ЗоіоуєЬ 2
НіЬакоу МіЬаіІ,
Соїоуапоу Аіекзе].
ІЛіапоузкц УазИ.
Напепко Мікоіа.
Неіеїтап СЬгіз(о£-Уі1де1т.

ТЬе егазесі опе £гот (Ье Ьізіогу. 5

Ап Ьізіогіап о£ (Ье 1а\у апсі ап риЬІіс £ідиге. 5 
Біагіит ог тадагіпе... 1
ТЬе герогі аЬоиІ (Ье сопсіШоп о£ (Ье Іеагпіпд іп 
Кієу іп Низзіап ІІкгаіпе. 2

.ЗЬеУсЬик Уаіегі]. АЬоиІ (Ье тадагіпе ог сііагіит о! Рііір Воггакіузкі] 
апсі Роуіо Ьасііпзкц. 3

Іакоуііу АпДгц.
.ЗагЬеі Уііаііі.

ТЬе МадДеЬигд 1о\у топитепі іп Кієу. 5
Рапіеіеітоп КиїізЬ іп (Ье ерізіоіагу Ьагііаде о£ 
Саппа Вагуіпок (КиїізЬ). ТЬе риЬІісаІіоп о£ 2аіга 
РеегзЬепа апсі Ьагіза РоЬіІа ІеКегз.

'Соїоуко Бтіїго.
■Согіепко УазН.

РОЕТКУ, РК05Е, ЕЗЗЕ
Вигіап тоипсі £ог а Ногзе. Ніз ізіапсі. 2
ТЬе Сгапагу о£ Ароііоп. ТЬе риЬІісаІіоп, (Ье розісгііі 
Ьу Уазії ТигскеуісЬ. 1

■СиЬагеІс Уазії.
Кгоріупііскц Магсо.

ТЬе роеігу. 4
ТЬе іпуазіоп о£ (Ье ЬагЬагіапз. ТЬе сотеДу іп 
2 асіз. 3

Регереііїса Реіго.
РокаїсЬик Уигіі.
Тігза Уазії (Ресіепко Рапаз) 
ЗЬароуаІ Іуап.

ТЬе аггезІеД ріау. 3
ТЬе чуіпсі о£ (Ье Іаке. Зіогу-ІедепД. 4, 5
ІЧоп£аІа1 діогу. ЗІогу. 6
Керіп апД Іауотіїскі]. 5

:8Ьуе(с Іоап. ТЬе Ргеуег о£ (Ье Заіпіз. 2

ТНЕ ООТаТАгаШС НІЗТОКІСАЬ РІСІШЕ5 
{іоіоуко Тагаз. ТЬе регзоп луііЬ іЬе рзоисіопут «Уіга» (Ье1іе£). ТЬе

БІеДіиІа Уигі],
Рапкоуа Еудепіа.
Ьізепко Іуап.
Меіпік ЬеопіД.
■Зігеїзкіз СеппаДц.
Нііпіак 2о]а.

рогігаіі о£ Еудеп Копоуаіеіс. 1
\Уі(Ьои( апу £гее тіпиіе... ТЬе рогігаіі о£ Уоіосіітіг 
Каитопко. і
Меігороіііап Іозір ^ІиЬоуіІсЬ-ТикаІзкц. 6
Ргіпсе Іагета УізЬпеуеІскі]. 2
ОІехапДг ЗЬиїдіп — (Ье зсіепіізі апД роїііісіап. 3 
Саїзпка ОиІеуісЬіупа. 4
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Т Н Е  Е Х Р Ь О Н А Т К Ж  ПЕССОїУАІЗЗАКСЕ
Ггот іЬе ЬгіНіапІ аззетЬІаде о£ ІЬе дгеаі агсЬіІесІз. 4 
О. Р. ОдІоЬІіп: ІЬе Іеаіигез £ог ІЬе рогігаіі. 6 
ТЬе геїідіоиз азсеїіс. 5 
2акеггоппіа (ВеЬіпй Ніс Кеггоп Ііпс). 1

Азєєу УигіЬ БіасЬепко Вогіз.
УегЬа Ідог.
УегтепісЬ Іагозіау.
Уідоузкі] Мікоіа,
КисЬег Уоіойітіг.
УоісеЬоузка Ігіпа, ТЬе іЬоидЬі, луЬісЬ \\газ іпіеггирі оп ІЬе ирзигде-
Б^ейз'иіа Уші]. о£ і І. З
ТЬе іззиапсе о£ ІЬе АгсЬеоІодісаІ Соттіїїее а псі ІЬе Іпзіііиіе о£ ІЬе ІІкгаіпіап 
АгсЬеоІіду іп 1989—1992. З
ОопсЬаг Уо1о(1ітїг.

2ат1іпзкіі Уоіогіітїг. 
ІуазЬко-Ьайгик Іиііа. 
КасЬкап Уоіойітіг. 
Копзіапііпепко Кзепіа. 
КогЬісЬ Саііпа. 
КогсЬіпзкі] Огезі. 
КисЬіозкіі Мікоіа. 
Масик Огезі, 
ТітозЬепко Ьеопісі. 
Меіпік Ьеопісі.
Місік Уигі].

Місік Уигц.
Иезіегепко Реіго. 
ОдІоЬІіп АІехапдг.

Ве£есіогу сЬатЬег (Тгарегпаіа раїаіа) 12 сепіигу оГ
РесЬегзк топазіегу апй ііз Іаипйег. 5
РаїЬег апй зоп ВапІізЬ-Катепзкі. 1
ТЬе угоойєп сЬигсЬез о£ КіеузсЬіпа (Кієу гедіоп). 5-
Еудеп Реіепзкі] — зсіеіізі апсі риЬІіс £ідиге. 6
Ап агіізі апсі а Іетріе. 5
Кеаг ІЬе зоигсе о£ ІЬе А11-іЛсгаіпіап іззиапсе. 2
Зііізкі] дгай (іо\уп). 5
УГЬеге із ІЬе геаі «Иаіаїка-Роііаука»? 5
То ІЬе 500 аппіуегзагу £гот ІЬе йеаіЬ о£ Уигіі Бго-
доЬісЬ. З
ТЬе Іазі ЬаШе £ог ІЬе СеІшапзсЬіпа. 4 
Кієу іп іЬе йізсгірііоп о£ ТигкізЬ Ігауеіег о£ 17 сеп
іигу Еуіца СЬеІеЬі. З
ТЬе (іоситепі £ог ІЬе Ьізіогу о£ УідигоузсЬіпа. 5
ТЬе Ьоокріаіез соїіесііоп о£ Гейог Егпзі. 4
ТЬе адгеетепі о£ Реіг Іуапепко (Реігік) угііЬ Сгі-

Опоргіепко Уаіогї]. 
РапсЬепко Уоіойітіг. 
Рігід Реіго.

Ропотагіу Аіехапйг.

Ропотагіу АІехапйг. 
РороуісЬ Уаіегі].
Сиско Уазії, 
ЗиксЬогикоуа Майіа. 
РісЬко Уоіойітіг.
Сіїа Саііпа.

Тагап Ьійііа, Мазиг Іуап. 
ТкасЬик Мікоіа. 
іійгіз Ігіпа.

РейизсЬак Іппа.

Наїтап Вегііі.

СЬізЬко Уііаіі]'.

теа. 6
ТЬе £ігзІ (Іерагітепі о£ ІІкгаіпіап Ьізіогу. 4 
ТЬе Кієу соаі о£ агтз. З
ТЬе роїіііс апй айтіпізігаїіуе зігисіиге о£ СЬегпі- 
діЬзсЬіпа (ІЬе СЬегпідіу гедіоп) іп ІЬе тіййіе оГ 
17 сепіигу. 4
ТЬе паїіуе Іапдиаде апй паїіопаї геуіуаі о£ БопесЬ- 
сЬіпа (Бопеїск гедіоп). З 
ТЬе угогй о£ ЗЬеУсЬепко. 5 
ТЬе Іо\\гп аі Зіидпа. 2
ТЬе Іипегаї рогігаіі о£ Іоапп МакзітоуіїсЬ. 4

«Кгоіпіка» о£ Реойозіі 8о£опоуіісЬ. 1
ТЬе радез о£ ІЬе депеаіоду о£ ІЬе £ашіІу оГ
М. V. Озігодгагізкі].
ТЬе ІІкгаіпиап регзоп о£ ІЬе Еигоріап діогу. 5 
ТЬе ІІкгаіпіап паїиге іп «Епеійа» Ьу І. Коїііагеузкц. 5- 
ТЬе сопсерііоп о£ ІЬе ІІкгаіпіап агі сіаззісз о£ Коп- 
зіапііп ЗЬїгоісісї̂ . 4
ТЬе рирії апй ІЬе сотгайе іп агтз о£ МіЬаіІ Оги- 
зЬеузкі]. 1
ТЬе Зугєйєп апй ІІкгаіпіап дгеаі зігаїеду аЬоиІ 
Виззіа (1709—1714). ТЬе Ігапзіаііоп Ьу Уоіойітіг- 
Раїіепко. 6
ТЬе геуіуаі о£ ІЬе ІіЬегаї агіз. З

ТНЕ ІІККАШЬШ АКМУ СНКОШСЬЕ
2айипа]зкіі Уайіт. ТЬе гапкз апй о££ісез о£ Каййпірг]апзка]'а агту. 4

ТО ТНЕ НЕЬР ОР ТНЕ ТЕАСНЕК ОР ТНЕ НІ5ТОВУ 
ОзігоуєгЬоу Апаїоіі]. ТЬе кіттегіап геЬиз. 4
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КІУзЬаг Таізіа.

іВесЬ ТеЦапа, 
МіЬа]*1иса Мікоіа. 
‘Сегазітепко №1іа. 
ЛЗешзепко Апаїоііі. 
ЕтсЬепко Аіехашіг. 
Т^оуакоуіІсЬ Визіап. 
'.8аз Роїго.

Йауеіепко Вогіз. 
ТЬе іоу паггаїог. 4

АВСШТ ТНЕМ8ЕЬУЕ8
ТЬе ргіпіей гааіегіаіз о£ Зоііа Кизоуа аиІоЬіодгарЬу. 1 

РКОМ ІЛТТЬЕ-ІШОДУїЧ
«То деі а пате, іЬеге аге песоззагу іЬе еііогіз о£
іЬо Іопд \уау...і> 4
ТЬе тердігзкі] ргізопег. 5
ТЬе Іазі Шигду о£ раїгіагсЬ Зогаііш. 5
ТЬе ІІкгаіпіап Ьізіогу іп іЬе топеу. 6
ТЬе РЬепотепоп о£ Ьауга сауез. 2
А зопд, угЬісЬ угаз зипд іп іЬе сепіигіоз. 4

8ТАУ ЧУЕЬЬ 
ТЬе ріапіз аге Ігеаііпд. 4

Юепізепко Апаїоіі]. 
Юепізепко Апаїоїц.

ТНЕ ^ККАINIАN ТНЕОЬОС^
ТЬе іігзі Міігороііі о£ ІІкгаіпе — Низ МісЬаіІ. 1 
«Із уоиг Ьеагі зрагкіе, із іЬе сіііідепсо (ІізІигЬе из 
уеі?» 6

ТЬе додтаіік оі ІІкгаіпіап Шеоіоду. 5
Іуапоу І дог. Е£гет Реге^азіоузкі]. 1
РесЬегзкі] Реойозі]. АЬоиі іЬе заіекееріпд оі іЬе Ьоіу Огіогіох іаііЬ. 6
•Возоуеіскц Зіапізіау, ТЬе сиіі о£ опе геїіс. б
БІайізсЬеуа-КозоуеІска Іиііа.
ТЬе соїііпд ап\у гідЬЬеоиз \уогс1. ТЬе зегтопз апй а Іеііег о£ ІЬе Міігороііі Уазії
ЇЛркіузкі]. ТЬе риЬІісаІіоп Ьу Агзеп ХіпсЬепко апй Ьеопісі Ріііауес. 1
8іероуік Бпгіїго.
Тгапкуіііоп-Зіагоуеіскіі Кігіїо.

5Ьуєс Іоапп.
Лагтиз 8(ерап.

ТЬе сопііпиег о£ іЬе МіігороІіЬ ІІІагіоп’з саизе. І 
ТЬе тіггог о£ ІЬе ТЬеоІоду.
ТЬе іогеугоггі, риЬІісаІіоп Ьу Ьвопій РіЦауес. 5 
ТЬе Соїсіеп Рокгоуа. 1 
ТЬе разіогаї апігороіоду. З
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