




* ШБШ 
і  СТАГОБШ

вересень — жовтень
т і
№  5 
(317)

Історичний 
науково-популярний 
та літературний журнал 
Заснований 1882 р.

Головний редактор 

П.П . Толочко

Журнал видається 
за фінансово? підтримки 

Всеукраїнського 
об’єднання 

« Г Р О М А Д А » ,  
починаючи з № 1/2 

за 1997 р.

Редакційна колегія:"
Ю.М. Алексеев 
Ю. С. Асеев
0. І. Білодід
1. М. Дзюба
B. Б. Євтух
C. З. Заремба (заступник головного редактора) 
Я.Д. Ісаєвич
С.М. Кіктенко 
М.Ф. Котляр 
З.В. Кулик 
І.Ф. Курас 
Ю.М. Мушкетик 
О.С. Онищенко 
М.Т. Пархоменко 
М.І. Сенченко
О. О. Сидоренко (заступник головного редактора) 
В.А. Смолій



ЗМІСТ

Статті та повідомлення
Віталій Щербак

Козацька верхівка другої половини XVI —
середини XVII століть.............................................................................................. З

Олександр Гуржій
Як запорожці в Петра І «вольності» виборювали........................................ 12

Джерела з історії України
Віра Панашенко

Бунчукові товариш і................................................................................................. 24
Маргарита Варшавська, Лариса Федорова

«До готової колоди добре вогонь підкладати».............................................. 41
Віктор Дудко

Статті для журналу «Основа» (1861—1862), заборонені цензурою......... 71
Володимир Хмарський

Листи А.О. Скальковського до Ф.Г. Лебединцева..................................... 102
Олексій Нутро, Лариса Портнова, Лариса Стрельська 

«Трагічна смерть єдиного козака тисячу нових народить»
(Із щоденника С. Єфремова за 1926 р.)......................................................... 111

Історичні постаті
Євген Баран

Художня проза Ореста Левицького................................................................. 127
Тамара Лазанська

Нащадок Кишенського сотника....................................................................... 133
Богдан Колосок

Нові факти біографії Леоніда М аслова...........................................................144

Розвідки
Олексій Толочко

Замітки з історичної топографії домонгольського К и єва ....................... 152
Сергій Панишко

До проблеми локалізації давньоруського Угровська.................................168
Павло Михед

«Найближчий до Христа»
(Про функцію іконографії в новій естетиці Гоголя)................................ 178



КОЗАЦЬКА ВЕРХІВКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI  -  СЕРЕДИНИ XVII ст. З

ПОЛОВИНИ XVI -  СЕРЕДИНИ XVII ст.

Віталій Щ ЕРБАК

Під час дослідження генези козацького стану важливе значення має 
застосування методу просопографії, тобто висвітлення біографій найти- 
повіших репрезентантів певного осередку в той чи інш ий період. Насам
перед йдеться про походження, майнове становищ е, заняття, стиль по
ведінки. На жаль, існуючі джерела не дають змоги здійснити подібний 
аналіз щодо основної маси козацтва, в тому числі й старш ини Війська 
Запорозького. Досить зримо постає соціальне обличчя лиш е визначних 
індивідуальностей козацької еліти.

Немає сумніву, що вищих щаблів козацької ієрархії досягали переваж
н е  люди, які крім природних даних володіли й специфічним набором не
обхідних чинників: освіченість, відповідний рівень культури, матеріаль
ний стан, що значною  мірою визначалося походженням. З виникненням  
козацького реєстру в 70-х роках XVI ст. до його верхівки входили, як  
правило, представники ш ляхетського стану — Ян Бадовський, Федір Дід, 
Іван Головач, Войтех Ч оновицький, Криш тоф Косинський, Григорій 
Лобода. В наступні десятиріччя старш ина Війська Запорозького попов
ню валася й виходцями з інш их соціальних верств, хоча шляхтичі завжди 
становили значний її відсоток.

Серед славних запорозьких ватажків помітно вирізняється фігура геть
мана Петра Сагайдачного. Рік його народження невідомий, але окремі 
біографічні дані знаходимо у «Віршах на жалісний погреб шляхетного 
лицаря П етра К онаш евича С агайдачного»1, написаних ректором  
Київської братської ш коли К асіяном  Саковичем. Виходець з православ
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ної шляхетської родини села Кульчиці, що на Самбірщині, Сагайдачний 
здобув освіту в Острозькій школі. Однак цивільна служба не прийшлася 
до душі талановитого юнака і він віддає перевагу лицарскому ремеслу.

На Запорожжі Петро Сагайдачний досить швидко здобуває авторитет, 
беручи участь у військових експедиціях січовиків. Згодом козаки обира
ють його кошовим отаманом. Під проводом Сагайдачного запорожці 
здійснювали успішні морські походи на турецькі фортеці Ізмаїл, Синоп, 
Трапезунд, робили спроби «обкурити мушкетним димом» Царгород. Зго
дом він вступає на державну службу і між 1610 і 1613 р. обирається стар
шим реєстру. В умовах соціальної напруги Сагайдачний проявив неаби
які дипломатичні здібності під час Вільшанської (1617) та Роставицької 
(1619) комісій — угод між реєстровим козацтвом і коронним гетьманом 
Станіславом Жолкевським. Проживання реєстровців обмежувалося ко- 
ролівщинами, а місце служби — Запорожжям. Водночас успіхами у 
військових справах Петро Сагайдачний дав відчути властям силу козацтва 
і його необхідність для держави. Польський полководець Якуб Собеський 
зазначав: «Залишаючись завжди вірним королю і речіпосполитій, Сагай
дачний стримував козацьку сваволю, нерідко навіть вдавався до крово
пролиття за найменші провини; свої недолюблювали його за це і неодно
разово вже волею більшості він ледве не був позбавлений керівництва за
порозьким військом. Водночас до забобонності ревнивий послідовник 
православного обряду, він був затятим ворогом тих, хто переходив у ло
но римської церкви; все це давало привід його супротивникам до самої 
смерті підозрювати його ставлення до Речі Посполитої»2.

Прагнення добитися прихильності Жигмонта III для поліпшення ста
новища православних в Україні стало визначальним у рішенні Петра Са
гайдачного вирушити в експедицію до Москви восени 1618 р. на допо
могу королевичу Владиславу. На чолі 20-тисячного загону козаків геть
ман оволодів Путивлем, Лівнами, Єльцем і розгромив царське військо 
під Серпуховом. Про облогу Москви документальних свідчень майже не 
збереглося. Лише в одному з російських літописів говориться, що під час 
штурму Кремля 1 жовтня «тех литовских людей от города отбиша, гет
ман же отыде прочь и стал опять в таборах»3. Переговори між Владисла
вом і царськими посланцями завершилися підписанням Деулінського 
перемир’я 1 грудня 1618 р., згідно з яким королевич відмовився від мос
ковського престолу, а до складу Речі Посполитої відійшла Смоленська 
земля та Чернігово-Сіверщина.

Жигмонт III не стримав слова щодо надання свободи православ’я в 
Україні. Очевидно, це значною мірою вплинуло на політичну орієнтацію 
гетьмана. На початку 1620 р. Сагайдачний відрядив до Москви посоль
ство на чолі з Петром Одинцем. Гетьман виступив з пропозицією пере
йти на царську службу4. Запорозькі посланці були прийняті в Посоль
ському приказі. Однак московський уряд не дав позитивної відповіді на 
прохання козаків, зважаючи на умови Деулінського перемир’я.

Восени 1620 р. за участю Петра Сагайдачного відбулося відновлення 
православної церковної ієрархії, ліквідованої Берестейським собором. 
Єрусалимський патріарх Феофан висвятив п ’ятьох єпископів на право
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славні кафедри, а ігумена Михайлівського Золотоверхого монастиря Іова 
Борецького у сан митрополита київського і галицького. Ця подія при
звела до загострення відносин між польсько-шляхетським урядом 
і козацтвом. Однак загроза турецької агресії після поразки кварцяного 
війська на Цецорських полях змусила короля знову звернутися за допо
могою до Сагайдачного.

У червні 1621 р. на козацькій раді в урочищі Суха Діброва було прий
няте рішення про участь у війні проти султанської Туреччини. 40-тисяч- 
не військо на чолі з гетьманом Яковом Бородавкою виступило в похід 
у напрямку до Молдови, а Петро Сагайдачний відправився до Варшави 
з петицією про офіційне затвердження православних єпископів та мит
рополита. До козацького табору він прибув лише в серпні. Там зростало 
незадоволення Яковом Бородавкою через його небажання об’єднуватися 
з коронним військом. На скликаній козацькій раді гетьманом знову об
рали Петра Сагайдачного, а його попередника стратили. Очевидно у цій 
акції Сагайдачний вбачав і власну провину, оскільки згодом звелів запи
сати «гетьмана Якова» до свого поминальника у Київському Михай
лівському монастирі.

Більше місяця тривали бої під Хотином, в результаті яких армія сул
тана Османа II зазнала значних втрат. Вирішальна роль у відсічі турець
кої експансії належала українським козакам, слава про яких, за словами 
сучасника, «поширилася далеко серед різних народів»5. В одній з битв 
Петро Сагайдачний був тяжко поранений. Перебуваючи на лікуванні в 
Києві, він звертається до короля з проханням вжити заходів до захисту 
козаків від шляхетського свавілля. Своє майно гетьман заповів на освітні 
й благодійні цілі, зокрема Київській та Львівській братським школам. На 
думку Касіяна Саковича, Петро Сагайдачний являв собою взірець чес
ного служіння вітчизні.

Коріння шляхетської родини Сулим також належить до західно
українського регіону. В XVI ст. вони володіли маетностями в Креме
нецькій волості на Волині. З часом бачимо Михайла Сулиму серед за
сновників нових поселень на Подніпров’ї. Очевидно саме в с. Рогощі 
Любецького староства в його сім’ї й народився син Іван6, якому в май
бутньому судилося здобути гетьманську булаву.

Молоді роки Івана Сулими проходили традиційно для людини його 
стану. Одержавши певну освіту, він іде на службу до Станіслава Жол- 
кевського. За історичними джерелами, у 1615 р. Сулима згадується упра
вителем магнатських маєтків на Переяславщині, де й одержує в нагоро
ду села Лебедин та Сулимівку. Однак в наступні роки його життя різко 
змінилося. Можливо, через конфлікт з Жолкевським Іван Сулима іде на 
Запорожжя і вступає до січового товариства. Завдяки природним здібнос
тям та мужності він здобуває авторитет серед запорожців. Дослідник ко
зацтва Андріан Кащенко писав, що з «Сагайдачним Сулима і Кафу ту
рецьку у Криму здобував і Трапезонт за Чорним морем, аж двічі руйну
вав околиці Царгороду»7.

Після загибелі гетьмана Михайла Дорошенка восени 1628 р. на ко
зацькій раді запорожці вручили булаву досвідченому Івану Судимі. Як
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і попередник, він неодноразово очолював походи до Криму, боронив 
південне прикордоння від татарської агресії. Водночас ім’я Івана Сулими 
більш відоме завдяки виступу в 1635 р. проти утвердження польського па
нування в Україні. Повідомлення про цю подію швидко поширилося не 
лише в межах Речі Посполитої. Зокрема, паризька «La gezette» вмістила 
цілу статтю про подвиг запорозького лицаря. І це не випадково, адже 
в Європі точилася Тридцятирічна війна (1618—1648), і представники во
рогуючих сторін намагалися залучити на свій бік українське козацтво.

Виконуючи умови договору з Туреччиною (1634) про приборкання за
порожців, уряд Речі Посполитої прагнув узяти під контроль сполучення 
між Запорожжям і волостями. З цією метою влітку 1635 р. поблизу Ко- 
дацького порогу була зведена фортеця, в якій перебував гарнізон 
жовнірів. Поява нового форпосту польської влади на Подніпров’ї стала 
своєрідним викликом українському козацтву. З прибуттям на Січ Івана 
Сулими з чорноморського походу розпочалася підготовка до повстання.

На початку серпня близько 3 тисяч козаків виступило із Запорожжя 
до Кодацького замку. Підійти непомітно до фортеці було неможливо, то
му запорожці зупинилися за кілька верст. А в ніч на 12 серпня вони 
штурмом оволоділи Кодаком і знищили гарнізон8. За наказом Сулими 
дерев’яні споруди були спалені, а вали зруйновані. Після цього козаки 
повернулися на Запорожжя і протягом кількох місяців утримували обо
рону на одному з дніпровських островів. Організовані королівським 
комісаром Адамом Киселем загони реєстровців неодноразово штурмува
ли добре укріплений табір повстанців. Зрештою Іван Сулима був схопле
ний прихильниками угоди з властями і відправлений до Варшави. За 
рішенням сейму гетьмана і трьох його сподвижників стратили на цент
ральній площі столиці Речі Посполитої. Справу Івана Сулими продовжи
ли його сини Степан, Северин і Федір у роки Визвольної війни.

Виходець із остерського боярства Яків Острянин часто зустрічається 
в літературі під іменем Яцька, Степана, Стефана. Цілком ймовірною 
здається перша згадка про нього у 1621 р., зважаючи на традицію 
спільних дій запорожців і донських козаків проти турецько-татарської 
агресії. Посланець московського царя боярин Семен Опухтін, прибувши 
з Дону, розповідав у Посольському приказі: «Ходили де з Дону на море 
на добычу атаманы и козаки, атаман Василей Малыгин, а с ним 1300 че
ловек да с ними же запорожских черкас 400 человек. Атаманы были у 
всех черкас и Козаков большие: черкашеня Сулим, да Шило, да 
Ятцкой»9. Участь Якова Острянина в експедиціях запорожців дозволила 
йому здобути не лише військового досвіду, але й авторитету серед січо
вого товариства.

Спираючись на заслуги перед Річчю Посполитою, українське ко
зацтво після Хотинської війни намагалося розширити свої права і при
вілеї, а також підтримувало прагнення офіційного визнання православ
ної ієрархії на чолі з митрополитом Іовом Борецьким. Ці питання стано
вили основу козацької інструкції на сейм. Послами до Варшави (1625) 
виступають Яків Острянин, Ілляш Федорович і Дацько Гордієнко10. Як 
це траплялося і раніше, вирішення українських справ сейм переніс на
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майбутнє, що стало однією з причин козацького повстання під проводом 
гетьмана Марка Жмайла у 1625 р. Вірогідність участі в ньому Якова Ост- 
рянина досить реальна, оскільки головну рушійну силу становило 
реєстрове козацтво.

Під час Смоленської війни (1632—1634) полк Якова Острянина діяв на 
території Московської держави в районі Білгорода, Севська і Валуйок. 
З початком 1634 р. головна увага уряду була зосереджена на організації 
сил під Смоленськом, але звісток про участь у цій кампанії Якова Остря
нина немає. Ймовірно, що причиною його повернення в Україну стали 
незгоди із фактичним керівником сіверського напрямку польсько-шля
хетських військ князем Яремою Вишневецьким — наймогутнішим магна
том Лівобережжя. Як наслідок, — участь Якова Острянина у виступах 
проти місцевої влади на Полтавщині взимку 1634—1635 рр.

Очевидно після війни Острянин остаточно осідає поблизу Полтави 
у межиріччі Ворскли і Коломака. Онук славного гетьмана Іван Іванович 
Іскра, продаючи частину своїх земель, зробив запис (1678) у Полтавсько
му уряді: «Дед мой, славной памяти небожчик Янко Острянин полецил 
(передав. — В. Щ.) небожчику моему Ивану Искре Ковжижу с лесом, з 
сеножатми, з плесами»11. Вартість маєтності оцінювалася в 400 поль
ських злотих. Поблизу Ковжижа Якову Острянину належало й урочище 
Соколиний Байрак. Право на володіння частиною останнього добивала
ся в полтавському суді (1668) дочка Марія12. В сім’ї Острянина зростало 
два сини — старший Іван і молодший Йосип. Проте життя приносило 
нові тривоги й випробування для козацької родини.

Влітку 1637 р. на Подніпров’ї спалахнуло козацьке повстання під. 
проводом гетьмана Павла Бута, яке поширилося й на Лівобережжя. Один 
із загонів, що діяв поблизу Полтави, очолював Яків Острянин. За участь 
у повстанні його родинні маєтності на Київщині передавалися у во
лодіння шляхтича Мацея Доманського13.

Після однієї з битв проти коронного війська Острянин відійшов на 
Запорожжя, де йшла підготовка до нового виступу на волості. На ко
зацькій раді він був обраний гетьманом. Разом з Дмитром Гунею, Кар
пом Скиданом, Мартином Незнанським Острянин провів велику підго
товчу роботу напередодні збройного повстання. їх листи і грамоти роз
повсюджувалися майже по всіх українських землях, навіть у віддалених 
місцях Поділля, Волині, Покуття14. З проханням про допомогу із Січі на 
Дон направилося козацьке посольство.

Перші успіхи у боях з коронним військом на Полтавщині сприяли 
розгортанню повстання на всьому Подніпров’ї і Лівобережжі. Проте 
підхід нових шляхетських сил зумовив кровопролитні битви під Лубнами 
та Жовнином. Окремі загони народних месників не мали змоги підтри
мати оборонців табору Якова Острянина поблизу гирла р. Сули. Втра
тивши надію на успіх, в ніч на 31 травня 1638 р. він разом з частиною 
козаків переправився через Сулу і пішов на територію Московської дер
жави15.

Вступивши на царську службу, Яків Острянин заснував містечко Чу
гуїв на рубежі зі степом і вів боротьбу проти татарських кочівників. Ра
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зом з тим запорожцям важко було вжитися з бюрократією російських 
воєвод. В результаті міжусобної боротьби навесні 1641 р. Яків Острянин 
загинув, а козаки повернулися в Україну. Його син Іван оселився побли
зу Полтави, де очолював козацьку сотню в роки Визвольної війни. Ону
ки гетьмана досягли вищих старшинських урядів як соратники Івана Ма
зепи та Семена Палія.

До козацької еліти Війська Запорозького належали й представники 
родини Федоровичів — овруцьких ординських слуг, а потім замкових 
зем’ян, за якими було визнане шляхетство. Гурко і Юхно Федоровичі 
фіксуються в джерелах кінця XV ст.16 В описі овруцького замку 1545 р. 
серед замкових слуг фігурує Фетист Федорович17. Козацький полковник 
Сасько (Сашко) як посол запорожців їздив з Еріхом Лясотою (1594) до 
німецького імператора Рудольфа II18, відзначився також як сподвижник 
С. Наливайка та Г. Лободи19. В поході під Хотин (1621) один із козаць
ких полків очолював Тиміш Федорович20, а посланцем до Варшави від 
реєстрового війська (1625) виступає Ілляш Федорович. Свідками на коп- 
ному суді Овруча (1629) виступають бояри Онуфрій і Гнат Федоровичі21, 
а Тарас зафіксований літописцями корсунським полковником22. Навесні 
1630 р. він очолив козацьке повстання на Подніпров’ї. Завдяки широкій 
агітації гетьману Тарасу Федоровичу вдалося мобілізувати на боротьбу 
проти коронного війська десятки тисяч чоловік. Вперше в козацьких 
універсалах поряд із традиційними становими вимогами містилися за
клики до ліквідації уніатства й католицизму в Україні.

Силою зброї коронному гетьману Станіславу Конецпольському не 
вдалося зламати опір повстанців під Переяславом. Переговори між воро
гуючими сторонами завершилися компромісною угодою. Основою’ 
взаємовідносин між урядом і реєстровим військом залишався Ку- 
руківський договір. Тарас Федорович не погодився на дані умови і з час
тиною козаків відійшов на Запорожжя. Весною наступного року він зно
ву розіслав на волості заклики для продовження боротьби, але через су
перечності в рядах козацтва справа до повстання не дійшла23.

Військовий талант Тараса Федоровича був відомий, тому не випадко
во бачимо його разом з Тимошем Орендаренком і Яковом Острянином 
серед козацьких полковників в ході Смоленської війни. Свідчення про 
подальшу долю Тараса Федоровича скупі і фрагментарні: на козацькій 
раді поблизу Канева (1635) він виступав із закликом до повстання 
і навіть їздив на Дон за підтримкою. Бєлгородський воєвода Афоній Тур
генев сповіщав у червні про від’їзд Тараса Федоровича до Москви «что
бы государь велел селиться на своей земле»24. За словами літописця, він 
брав участь у всіх козацьких справах «и скончался спокойно»25. Даному 
свідченню можна довіряти, як винятковому випадку, зафіксованому су
часником, оскільки життя тих козацьких ватажків, які виступали проти 
польського режиму в Україні, закінчувалося переважно трагічно. Між 
тим, лише в Канівському полку (1649) до козацького реєстру були впи
сані Степан, Данило, Василь, Марко і Остап Федоровичі26.

Вищі уряди серед тих, хто перебував на державній службі, вже з 80-х рр. 
XVI ст. займали виходці із шляхетської родини Кулаг. Захар відзначився у
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битвах проти кримських татар разом із Михайлом Ружинским та Богданом 
Микошинським, а Оліфер записаний отаманом козацького війська, яке 
повернулося з московської експедиції (1581)27. Очевидно, нащадок одно
го з них у 1631 р. був обраний старшим реєстру. У вересні він повідомив 
коронного гетьмана Станіслава Конецпольського про прибуття в Україну 
послів шведського короля Густава-Адольфа з пропозицією до Війська За
порозького виступити у складі антигабсбургських сил на території Ав
стрії28. Наближалася війна з Московією і тому польські власті перешкоди
ли місії скандинавських посланців.

Родовід соратника гетьмана Петра Сагайдачного Оліфера Остаповича 
Голуба, який протягом 1622—1624 рр. обіймав посаду старшого реєстру, 
бере початок на Волині. Цілком можливо, що й Іван Голуб, зафіксований 
у тарифі подимного Волинського воєводства (1629) як служилий шлях
тич, мав пряме відношення до козацького ватажка29. Останні свідчення 
про запорозького полковника Оліфера належать до часу Смоленської 
війни. До речі, чимало спільного в його долі з іншим козацьким гетьма
ном — Михайлом Дорошенком. Учасник Хотинської битви Дорошенко з 
1625 по 1628 рр. був старшим реєстрових. Відзначився у боротьбі проти 
татар. Загинув Михайло Дорошенко під час одного з походів до Криму30. 
Його онук Петро в 1665 р. здобув гетьманську булаву.

Старшинський контингент Війська Запорозького значною мірою по
повнювався представниками замкових зем’ян та бояр Північної Київщи
ни. Серед них виходці з Любеча Семаковичі, Гладкі, Тупичі, Пушкарі, 
Жуки, старші реєстру Григорій Чорний (1629—1630), Василь Томиленко 
(1636—1637), Сава Кононович (1637). Остерські та овруцькі зем’яни-лен- 
ники в козацькому житті представлені родинами Вешняків, Пашин, Шу- 
мейків, Тетерь; житомирські —Заньковичів, Зубовичів, Андрієвичів, Ша- 
вул, київські — Прокоповичів, Хомичів, Медведовських, Яблоновських, 
Мух31. Очевидно до киян належав і рід Кизимів. У грамоті Бориса Году
нова до Криштофа Косинського (1593) серед представників посольства 
до Москви згадується козацький старшина Кизим32. У ранзі сотника 
брав участь у Хотинській війні Богдан Кизим. Йому ж Петро Сагайдач
ний доручив супроводжувати єрусалимського патріарха Феофана до кор
дону Речі Посполитої з Османською імперією. Богдана Кизима бачимо 
й серед ватажків повстанців у 1630 р. Для боротьби проти коронного 
війська в 1637 р. він очолив чотиритисячний загін поблизу Києва. Вод
ночас бойові рейди по Лівобережжю здійснював його син Кизименко33. 
Можливо, це той самий Матвій Кизименко, учень Київської братської 
школи, який виголосив у квітні 1622 р. один з віршів Касіяна Саковича 
пам’яті Петра Сагайдачного34. Полонених Богдана Кизима з сином 
польний гетьман Микола Потоцький спеціально привіз до столиці 
воєводства. На очах великого натовпу киян вони були страчені на Зам
ковій горі.

З дрібного боярства та зем’ян-ленників походили козацькі родини 
Байбузів, Волевачів, Ворон, Івановичів, Кліш, Мокієвських, Рубців, Ви- 
говських. Найдавніші свідчення про представників останньої належать до 
кінця XV ст., а саме Виговського — Лучича і Виговського — Давидови-
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ча35. Жигмонт І у 1541 р. надав землю Скочковську у Вигові овруцьким 
зем’янам Лучичам для виконання ними земської служби. Права на земле
володіння були підтверджені їм наступними правителями в 1546 та 
1611 рр.36 Служилий шляхтич овруцького повіту Остап Виговський зга
дується в 20-х роках XVII ст. За Богдана Хмельницького його сини Да
нило і Костянтин здобули полковницькі посади, а Федір відзначився як 
козацький дипломат37. Проте найвідомішим із родини став Іван. Він здо
був освіту, ймовірно, у Київській братській школі, оволодів кількома іно
земними мовами. З кінця 20-х років служив писарем у луцькій міській 
канцелярії, ведучи одночасно й адвокатську практику38. Згодом продов
жує працювати в київському гродському суді. Коли почалася Визвольна 
війна, Іван Виговський перебував у армії коронного гетьмана Миколи 
Полоцького. Після Корсунської битви (1648) він потрапляє до повстан
ців, де дав присягу вірно служити козацькому гетьману. Вже наступного 
року Іван Виговський став генеральним писарем Війська Запорозького. 
Саме в генеральній канцелярії народжувалися важливі рішення, які поруч 
з .військовими перемогами визначали долю молодої держави. В 1657 р. 
козаки обрали Івана Виговського наступником великого гетьмана.

Характерний шлях до гетьманської булави пройшов і Богдан Хмель
ницький. Виріс він у сім’ї чигиринського зем’янина, який, перебуваючи 
на службі магната Яна Даниловича, займався осадництвом на Подніпров’ї. 
Поблизу Чигирина Михайлу Хмельницькому належав хутір Суботів. Син 
Богдан одержав добру освіту у львівському єзуїтському колегіумі39. Оче
видно в ролі пахолка магната, оскільки реєстрові козаки не залучалися до 
експедиції, разом з батьком він виступає у складі коронного війська до 
Молдови на Цецорські поля (1620). Після дворічної турецької неволі по
вертається до Суботова. Польський шляхетський історик Веспасіан Ка
ховський називав Богдана Хмельницького «сподвижником Тараса Федо
ровича». Документальні свідчення про це відсутні, хоча цілком можливо, 
що вже з початку 30-х років Хмельницький вступає на королівську служ
бу. Дана теза має реальне підгрунтя, адже за незначний період козаки не 
займали провідних посад у реєстрі. У грудні 1637 р. Богдан Хмельницький 
підписує акт капітуляції як військовий писар40. В цей час на долю Богда
на Хмельницького випало тяжке випробування. Виступаючи як представ
ник Війська Запорозького, він проявив неабиякі дипломатичні здібності у 
стосунках з властями. Ординацією 1638 р. посада військового писаря ска
совувалася і згідно з Маслоставською комісією Богдан Хмельницький му
сив задовольнитися становищем чигиринського сотника. В наступне деся
тиріччя він, як і більшість реєстровців, зазнавав утисків від властей, зок
рема чигиринського старости Чаплинського. Конфлікт з останнім став 
приводом втечі на Запорожжя. На початку 1648 р. козаки вручили своєму 
провіднику гетьманську булаву. Очоливши повстанську армію, Богдан 
Хмельницький повів успішну боротьбу проти іноземного панування, за
клав основи Української козацької держави.

Зрештою, говорячи про виходців із шляхти, слід пам’ятати про досить 
складну структуру цього соціального стану. Яскраву характеристику тих, 
хто з самого початку приєднався до війська Богдана Хмельницького, по
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дав В’ячеслав Липинський: «по-перше, середньозем’янське «лицарство», 
володіюче одним або щонайбільше кількома селами, що користає de jure 
з повноти політичних шляхетських прав, але de facto є гноблене під ог
лядом національним і підупадає в економічній боротьбі з латифундіями. 
По-друге, середня і дрібна, напівупривілейована шляхта, осаджена за 
воєнним правом. По-третє, т. зв. «неосіла» шляхта, позбавлений землі 
шляхетський пролетаріат, найрізноманітніших категорій»41. Представни
ки саме цих соціальних верств становили основу керівного ядра Війська 
Запорозького, зокрема серед полковників: Іван Богун, Іван Бруяка, Да
нило Виговський, Остап Гоголь, Петро Головацький, Михайло Громика, 
Григорій Гуляницький, Василь Дворецький, Петро Дзік, Антон Ждано- 
вич, Михайло Зеленський, Іван Креховецький, Михайло Криса, Михай
ло Кричевський, Іван Кунцевич, Григорій Лесницький, Станіслав Моро- 
зивицький, Данило Нечай, Іван Нечай, Павло Тетеря, Адам Хмелецький, 
Павло Хмельницький, обозний Іван Чернята, осавули Михайло Луччен- 
ко і Дем’ян Лисовець, судця Самійло Зарудний42. Виходці з шляхетських 
родин обіймали й інші посади генеральної та полкової старшини.

Приведені дані про походження козацької старшини із зем’янського 
та боярсько-шляхетського середовища свідчать, що воно було одним із 
важливих чинників формування еліти Війська Запорозького. Безумовно, 
її поповнення відбувалося й з інших соціальних верств українського 
суспільства кінця XVI — першої половини XVII ст. Означені особистості 
становили незначний відсоток старшинського кола, але основні риси їх 
соціально-політичного обличчя постають досить зримо. Це дає змогу 
об’єктивніше поцінувати потенціал українського козацтва як нової 
суспільної сили напередодні Визвольної війни 1648—1657 рр. 1 11
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ЯК ЗАПОРОЖЦІ В ПЕТРА І 
«ВОЛЬНОСТЬ ВИБОРЮВАЛИ

Олександр ГУРЖ ІЙ

На початку XVIII ст. Запорозька Січ, ця «мала Українська держава, 
що спиралася на військову організацію», як визначив її історик Омелян 
Терлецький1, все частіше ставала в опозицію до гетьманської влади. 
Замість того, щоб діяти в єдиному руслі суспільно-політичного згурту-
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вання українців у справі національної автономії, «низове товариство», 
головно відстоюючи власні «давні» права і привілеї, своїми нерідко не
продуманими діями провокували уряди Речі Посполитої, Туреччини, 
Кримського ханства, Швеції та Росії до активізації застосування різно
манітних санкцій, спрямованих проти «малоросійської» державності. Та
кож існувало й об’єктивне протиріччя: «хліборобській» частині населен
ня Гетьманщини вкрай необхідні були стабільні мирні умови життя для 
господарської розбудови. Січ же в силу своєї соціально-економічної й 
політичної суті представляла певного мірою демократичну інституцію з 
анархічними тенденціями і потребою періодичних військових походів 
(посезонні промисли низовиків, та й то не всіх, зрозуміло, аж ніяк не 
могли повністю забезпечити повноцінне матеріальне їх існування). Крім 
того, Запорожжя у зв’язку з виробленими віками традиціями продовжу
вало давати притулок усім бажаючим, траплялось і особам, які, м’яко ка
жучи, були не в ладах з діючим тоді офіційним законодавством. А це 
січовикам не додавало авторитету. При них поширювали крамольні чут
ки, а справжні злочинці й шахраї прикривались їх іменем. Про це, зок
рема, йшлося в «Просительной грамоте» кошового отамана Петра Соро- 
чинського до царя від 29 травня 1707 р.: «...С великим нам, войску, зело 
утесненіем и жалостію, и неменьше о том соболезнуем сердцем, что то
го прошлого году, собравшися некоторое своевольство от разных краев, 
то от стороны Волоской, то от Дону, то из москалей, некакіе, по разным 
местам, гуляючи по степям, несносные бедным людем чинили по доро
гам шкоды и здорства; а где только затеют, либо в стороне Крымской 
шкоды, либо на трактах разбой учинят, все отзываючись запорожскими 
козаками, нас, войско, невинне обезславляют и пред всем светом огла
шают, чрез что нам не токмо чинится недобрая слава пред многими, но 
и Вашего Царского Величества на нас воздвизается гнев»2. У відповідь 
на це козацька рада змушена була прийняти спеціальне рішення: «По 
разгнаніи убо того своевольства у нас, войска Запорожскаго, такій учи
нен есть совет и постановленіе, дабы от сего часу между нашего войска 
нигде и найменыпей не смел всчиняти своевольства и преступства, дабы 
вновь какая, сей подобная вышереченная, на наше войско паки не на
неслась потварь»3. Проте навіть такі суворі постанови докорінно справу 
змінити вже не могли.

Особливо трагічно, через самодержавну політику Петра І, складалися 
стосунки з низовиками в І. Скоропадського. На Січі дещо прохолодно 
сприйняли звістку про обрання нового гетьмана. Певного мірою запо
рожців образив сам факт,, що їх представників не запросили на елекцію 
до Глухова на початку листопада 1708 р. Офіційно ж влада керманича 
Гетьманщини поширювалася і на Запорожжя. Перебуваючи в Україні, 
цар 5 січня 1709 р. у Сумах підписав грамоту «в Сечу Запорожскую к ко
шевому атаману и ко всему поспольству», в якій наказувалося низовикам 
«по всегдашней верности своей» до російських володарів бути «послуш- 
ними» також І. Скоропадському. Керівник Посольського приказу граф 
Г.І. Головкін переслав її гетьману. При цьому він радив тому чинити з 
нею за власним розсудом: відправляти до запорожців чи ні. На думку



царського сановника, «той грамоты посылать ныне не потребно»4, бо 
ось-ось мало вирішитись питання з Січчю.

Проте гетьман особисто, хотів мати з Січчю більш-менш добрі стосунки, 
прагнув використовувати запорожців як в інтересах України, так і Росії. З 
цією метою він послав на Запорожжя полтавського полковника Івана Чер
няка з козаками Семеном Васильєвим і Григорієм Савіним. Ті прибули до 
місця призначення надвечір Різдва Христового 1709 р. Посланці передали 
козакам листа від Скоропадського з відповідним змістом, який «радо» прий
няли на раді з отаманом на чолі та прочитали «пред всем войском вслух». 
Потім відправили посланців «прочь» на постоялий двір. За традицією, ко
шовий і тамошній суддя кинули на землю свої шапки, поклали на них «тро
сти свои войковыя» та стали очікувати, що скаже громада з приводу почу
того. «Товариство» висловилося за те, що не хоче «служити» І. Мазепі, а 
царській величності. Тоді козаки підняли з землі регалії військової влади і 
«паки насильно» повернули старшинам. При цьому кошовий всім кланяв
ся і промовляв: «зело де добро»5. Здавалося б, справа була вирішена цілком 
позитивно.

Незабаром гетьманські посланці під головуванням І. Черняка з листа
ми «про дружні наміри» від свого керманича подалися до кримського ха
на (правда, перед тим низовики прочитали ті послання на раді й пере
коналися, що проти них там нічого не планується). Хана на місці не ви
явилося, тому їх прийняв його син — Батир-Кгірей. На зворотному шля
ху «посольство» знову завернуло на Січ, «где их кошевой атаман принял 
ласково, и при отправлены их говорил, чтоб они, козаки, донесли гос
подину гетману, дабы он к ним прислал клейнот войсковых сколько-ни
будь, понеже обыкновенно прежніе гетьманы при полученіи гетманства 
клейноты к ним в знак своей ласки присыпали, а сей де к нам ни одно
го лоскута не прислал»6. Також запорожці «по прежнему их прошенію» 
наполягали на знесенні містечка Кам’яний Затон і Самарських «го
родків», які нібито обмежували їх «вольності». За те все вони обіцяли 
піти на службу його царської величності, «где повеленіе будет, хотя до 
последнего человека»7.

І дійсно, на той час з Січі в Переволочну вирушило близько 1,5 тис. 
кінних низовиків та ще 3—4 тис. чол. готувалось до походу «с охотою... 
служить его царскому величеству в случение к гетману Скоропадскому»8.

Ці події відбувалися в січні місяці. Однак вже на початку лютого си
туація змінилася на гірше. В листі переяславського полковника С. Тома- 
ри до коменданта М. Сухарева від 13 лютого 1709 р., зокрема, йшлося 
про те, що напередодні, коли І. Черняк у супроводі кримських татар був 
на Січі, останні обмовили полковника: ніби той ганьбив у Криму запо
рожців і переконував тамошніх володарів не йняти віри їм і ні в чому не 
слухати. Тоді розлючений кошовий Кость Гордієнко, «бросяс за саблю», 
мало не стяв голови Черняку, але курінний отаман притримав його за 
руку. Проте надалі Гордієнко не заспокоївся: схопив залізний пернач, 
збив з ніг гетьманського посланця і бив доти, «поки хотів». Потім ледь 
живого закував того в ланцюги. При цьому погрожував і Сухареву, аж 
«зубами скреготав», промовляючи, «что нигде моих рук не уйдет, я ево
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сам срублю, ибо перво был под царем, а потом передался к шведу и там, 
присягнув, и солгал, паки до Москвы пришол и много Украине поме
шав, речи и людей помучил и погубил за Днепром»9. Черняка ж кошо
вий відправив до І. Мазепи.

Майже відразу потому Скоропадський пише листа до кн. О. Меншико- 
ва, якого читав і Петро І, де крім іншого звинувачує запорожців у всіля
ких злочинах і радить докласти зусиль, щоб змінити кошового отамана.

У березні 1709 р. стало відомо, що Гордієнко в Гетьманщині має ба
гато прихильників. Наприклад, чигиринський сотник Невінчаний закли
кав місцеве населення допомагати низовикам і організовував напад на 
козацькі загони, надіслані в місто гетьманом. З метою упередження по
дальших ворожих дій січовиків, а також на прохання деяких городян, чи
гиринським полковником було призначено Гната Галагана10.

Після відвертої «зради» та переходу К. Гордієнка на бік І. Мазепи 
і Карла XII 28 березня, Меншиков сповіщав 9 квітня з Харкова Скоро
падського: «... е. ц. в. приказал мне к Вам писать, чтоб Вы по своей преж
ней верности согласилися и обрали в Сечи другаго доброго кошеваго, 
и учинив присягу, чтоб оную и некоторых полковников, или иных знат- 
неших Ваших старшин на резеденцію сюда прислали для лучшей Вашей 
в том верности. А которые противники и в измене сей себе сказали, и тех 
прикажите ловить и во свидетельство Вашей верности сюда к нам при
сылать»11. Отже, можемо констатувати: по-перше, навесні 1709 р. цар
ський уряд фактично не довіряє ні гетьману, ні його старшинам; по-дру
ге, для гарантії небезпеки з їх боку, Петро І наказав утримувати заруч
ників з «знатнейших»; по-третє, доручено Скоропадському організувати 
перевибори кошового на Січі (ніби він те міг здійснити!).

Разом з тим, захоплені в полон у Нових Санжарах запорожці 11 квітня 
свідчили, що між ними немає згоди і «чинится немалая распря», бо одні 
хочуть пристати на бік Москви, інші — Швеції. Хитрі вояки розрахову
вали так: «... Как увидят, ежели Москва побьет где шведов, то они по
йдут на сторону московскую, а буде щведы побьют, то на шведскую»12.

У травні Петро І вирішив остаточно розправитися з непокірним 
«плем’ям» на Січі. За його наказом туди був направлений полковник Пет
ро Яковлев з загоном війська. Дорогою той розорив містечка Келеберду і 
Переволочну, де засіли запорожці. Підійшовши Дніпром до Січі, Яковлев 
за допомогою козаків Гната Галагана взяв її штурмом. Укріплення зруй
нували, а багатьох полонених стратили. Отже, Чортомлицька (або Стара 
чи Базавлуцька) Січ перестала існувати: «зостало Запорожье пусто». Ці 
землі приписали до Миргородського полку. Репресій зазнали також і за
порожці, які на той час знаходились на промислах13.

В грамоті до наказного кошового отамана Кирика Конеловського і всього 
Війська Запорозького від 17 травня 1709 р. цар так пояснив причину цих за
ходів: 1. Незважаючи на його, великого государя, грамоти, розпорядження 
кн. О. Меншикова та листи гетьмана, що надсилались у Кіш з вимогами не 
підтримувати «вора-изменника» І. Мазепу та Карла XII і обрати іншого ко
шового замість К. Гордієнка, відповіді й виконання «не учинено». 2. По
сланців від уряду низовики «виловлювали», били і відправляли до Мазепи.
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26 травня Петро І видав маніфест, у якому проголошувалося про 
ліквідацію Січі й заборонялося запорожців пропускати в межі Російської 
держави, за винятком тих, хто йтиме з повинною і без зброї малим чис
лом. Того ж дня граф Г. Головкін у листі з обозу під Полтавою дав роз
порядження І.. Скоропадському «универсалы объявить и приказать про
честь публично генеральной старшине и полковникам и всему войску, 
при вас обретающемуся, тако-ж послать регименту своего в полки и в го- 
роды, дабы всяк знал, что те изменники и бунтовщики запорожцы сами 
своей погибели виновны. А ради лучшаго о том известія всему мало- 
россійскому народу... тех универсалов несколько сот напечатать...»14

Сам же гетьман проявив надто доброзичливе ставлення до Г. Галага
на. Родинний архів Галаганів містить чимало універсалів, виданих як ос
танньому, так і його близьким Скоропадським на володіння селами, 
млинами, посполитими і т. д .15

Отже, ліквідація Старої Січі й страта багатьох низовиків, навіть поло
нених, яскраво свідчили про нетерпимість царя і його оточення до само
бутності українців і, зокрема, їх збройних сил. Одночасно ці події в 
свідомості волелюбних представників корінного етносу не могли не ляг
ти темною плямою і на всю діяльність гетьмана.

Подальші взаємини між запорожцями та І. Скоропадським розвивали
ся не кращим чином. У 1710 р. гетьман ще раз звернувся до них, закли
каючи підкоритися йому і пристати на бік російського царя. На що ко
шовий отаман Йосип Кириленко «зо всем старшим и меншим товарист
вом войска запорожского, на низу Днепра знайдуючогося» відповів 
2 червня того ж року довгим гнівним листом, де, по суті, виклав політич
не кредо низовиків на той час. Насамперед, Скоропадського вони вели
чали гетьманом не українським, а «московським», якого ні самі, ні через 
посланців своїх чи «писмо войсковое» на той уряд не обирали. Про саме 
обрання зазначили, що відбулося те «под мушкетами московскими внутрь 
города Глухова, якових взапертю при лицу его царского величества, а не 
в полю и не чрез волное по правам войсковим избраніе». Тобто, з їх бо
ку воно не вважалося дійсним. Також наголошувалося: гетьману Україна 
не належить, «леч там князь Голицын, воєвода кіевскій, власть свою мос
ковскую совершенно распространяет, немилостивые здирства и тяжести 
людем бедним наносит». Влада гетьманська, крім титулу, під собою нічо
го не має — одна фікція. Про політику Скоропадського щодо Росії ска
зано так: «...Сам доброволне шію свою в ярмо тяжкое московское отло
житесь и отчизну нашу во оное впрягаешь, да и нас, еще последних за 
права и водности крепко зоставляючихся, наущенній прелести москов
скими, хощишь не тилко тимже игом тиранским принудите, леч и до 
конца погубите, и не диво, албо вем, хто тонет, тот и инших в тую-ж па
губную тоню за собою тягнет». Отже, запорожці добре розуміли, що че
рез політику Петра I «вольностям» українців приходить кінець і не без 
участі Скоропадського! Протистояти цьому, на їх думку, могла Січ, опи
раючись на попередню політику гетьманів, зокрема Б. Хмельницького та
І. Мазепи, зорієнтовану на спілку з «найяснейшим» королем шведським 
і «панством кримським», проти «ярма ляцкого». Одну з причин руйнації
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в Україні низовики вбачали у «властолюбстві» й продажності лівобереж
них старшин, їх непатріотичності. Особливо «дісталося» миргородському 
полковнику Д. Апостолу, який «войско запорожское, рожними намовами 
против Москвы побуждал», а потім «кривоприсяжною душею хитростно» 
від І. Мазепи на царський бік перекинувся та інших за собою «в тую-же 
пропасть потяг и здрайцею губителем отчизны зостал». Цікавим у листі є 
те, що козаки дуже чітко розуміли «неприродність» свого становища в 
Російській державі, заперечували взагалі доцільність підпорядкування Ук
раїни Московії. З цього приводу вони риторично запитували гетьмана: 
«... Ваша милость, того добре не знаешь, же московскіе монархы от по
чатку козацкого народу и владенія каганов* козацких аж до Хмельницко
го николи нам не бывали природними панами, леч ми яко сами добро- 
вольне без жадного насилі, для заховання прав и волностей наших под
дались под оборону царскую, так явное тих-же прав и волностей наших 
видячи зламане, и ухилилися от оной, для чого не належало-б Москвы 
(-ве) нам, неприродным своим и незавоеванним подданним, з голов, рук, 
ног и спин неслиханным не тилко в христіянстве, леч и в поганстве му
чительством шкури обрати** и инними нещисланими тиранскими смерт- 
ми братію нашу губити...» Далі вони звертають увагу на те, що разом 
з городовими козаками без платні вірою та правдою служили російським 
монархам. А в них землі одібрані, «волніе здобычи» заборонені, платні не 
виплачено, а їх самих «в каторжную работу заневолили», для зменшення 
кількості «по Инфлянтах, по Казанях, по Полщи и по Литве» запропас
тили, «других до последнего знищеня» припровадили. Мазепу ж, на по
гляд запорожців, безпосередньо штовхнули на виступ проти Москви 
«внутрь Украйни грабительства, разоренія и кгвалти***, забойства 
смертніе, побори з старшины, Козаков и посполитих людей немилости
вые, неисповедиміе, вьімислніе долегливости**** и тяжести городам и се
лам...» Ще багато чого було закинуто гетьману16.

Що ж далі? Низовиків, які не корилися, брали участь у татарських на
падах на українські землі, жорстоко карали. Наприклад, з листа Го- 
ловкіна до Скоропадського від 14 вересня 1710 р. довідуємось, що захоп
лених у полон козаків миргородським полковником перший наказав усіх 
«казнить смертью иным в страх». Правда, це не завадило гетьману че
рез кілька днів написати у Кіш черговий «увещательной» лист17.

Низовики не залишались у боргу. Наприкінці зими — на початку вес
ни 1711 р., коли ще не зійшов сніг, кримський хан Девлет-Гірей з «всіма 
ордами», 1 тис. яничар, 2—3 тис. запорожців вторгнувся в Слобідську 
Україну й у Харківському полку захопив «городи» Водолов (Водолаг) 
і Мерефу. А коли дійшов до містечка Вольного, то його сотник Пляка 
перейшов на бік нападників, місцеві ж жителі, стомлені й незадоволені 
військовими постоями, видали кримчанам царських солдат (за що 
пізніше дуже поплатилися, зазнавши репресій і розорення від Петра І).

* Тут: керівників.
** Тобто: облупити, обідрати. 

*** Насильства.
**** утиски



Після загарбання ще кількох населених пунктів, зокрема «городка» Ко
чережки (Кечережки), хан залишив у деяких з них своїх резидентів-мурз 
(«президію»), кілька сот татар і «підданих» козаків, а сам з ордою «по- 
шол в свою землю никим же гоним». Він тоді взяв великий «ясир» — ба
гато тисяч невільників.

Щоб забезпечити захист прикордонних земель Російської держави 
з Кримським ханством, київський генерал-губернатор кн. Д.М. Голіцин 
дав розпорядження І. Скоропадському разом з частиною царських військ 
під головуванням генерала І.І. Бутурліна вибити татар і запорожців 
із Слобожанщини, укріпитися в зручних місцях і більше не допускати 
неприятеля. Що і було здійснено в травні того ж року. Як свідчить 
«Чернігівський літопис», гетьман «з полками козацкими, ходил под Ка
менный Затон, откуда вивозивши борошенніе припасы до Орла и до дру
гих полку Полтавского местечек, Каменній Затон, Кодак и Самар розо
рили»18.

Таким чином, гетьман разом з генералом Іваном Бутурліним, який 
очолював вісім полків російської армії, біля Кам’яного Затону (район 
впадіння р. Кам’янки в Дніпро) за наказом царського уряду знищив Січ, 
побудовану незадовго перед тим запорожцями. Це змусило козаків уже 
вкотре шукати нового місця мешкання в межах території, підвладної 
кримському ханові. Там «низове товариство» розмістилося в урочищі 
Олешки біля Кардашинського лиману, на південь від впадіння Інгулу в 
Дніпро (на території сучасного м. Цюрупинська Херсонської області).

Приблизно тоді ж на правому березі Дніпра разом з татарами висту
пили загони «гетьмана» в еміграції Пилипа Орлика та улюбленця 
кримського хана Девлет-Гірея кошового отамана Костя Гордієнка, який 
згодом періодично обирався керманичем Олешківської Січі.

Однак уже взимку 1711—1712 рр. становище запорозьких козаків під 
владою хана, очевидно, значно погіршилося, бо вони все активніше че
рез гетьмана «шукають» ласки і прихильності царя, просять вибачити їх 
за скоєне. «И просять, дабы он, гетман, — читаємо в листі кошового ота
мана до І. Скоропадського, — не скрываючись от них в самом скором 
времени (!) конечное и крайнєє о милости и немилости, праведно дви
жимое от его царского величества за грех их измены, донес прошеніе, 
понеже ныне войско их из службы военных от хана отпущены, и уже они 
от части пребывают все вкупе, и ежели его царскаго величества злобу и 
безчинства их, в том бы их на погибель а ни ево гетманский грех не при- 
влекаючи, обнадежил, и в которое бы время и час, ныне ли, или на вес
не, належало им притти от протекцій ханской и к державе православно
го монарха...»19 Далі вони висловили надію, що цар видасть їм спеціаль
ну грамоту, яка захищатиме їх права і визначить статус у майбутньому.

Проте реальної підтримки ні від гетьмана, ні від Петра І козаки не до
чекалися. Навпаки, деякі царські сановники вбачали в цьому хитрість 
низовиків, щоб одержати собі продовольчі запаси, а самим «оставаться 
на своем постоянстве».

Російський уряд, ймовірно, мав рацію не довіряти козакам у їх 
обіцянці служити Москві чи Санкт-Петербургу. Адже ще під час підпи
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сання Прутського трактату П. Орлик надіслав до Константинополя деле
гацію в кількості 6 осіб, серед яких був і К. Гордієнко, з проханням до 
турецького уряду примусити Петра І назавжди відректися від України 
і вивести за її межі «свои военный силы и выпустить на свободу задер
жанных в прошлую войну и сосланных в Сибирь или другія отдаленныя 
места наших начальников, чиновных лиц и всякаго званія людей укра- 
инскаго происходженія, в числе их посланцев из Запорожской Сечи, за
держанных в Лебедине, а также тех запорожских товарищей, которые, 
будучи приглашены на работы в Петербург за деньги, впоследствіи были 
задержаны, одни в Севске, другіе в Вильне, а потом отправлены в ка
торжный работы...» Крім того, автор звернення доводив, що «козаки, 
живущіе в низовьях Днепра имеют право по прежнему обычаю, занимать
ся рыбными и звериными промыслами по всем рекам, речкам и урочи
щам вплоть до Очакова, без всяких препятствій со стороны блистатель
ной Порты»20.

Дійсність підтвердила, що це не прості заяви козацької верхівки у виг
нанні. В 1712 р. К. Гордієнко самочинно призначив уманським полков
ником свого прибічника — «січового товариша» Поповича, якому з Січі 
був надісланий і відповідний пернач. Також він спробував встановити 
власне керівництво в містечках Калниболот і Городище під Корсунем, 
для чого послав туди загін у кілька сот чоловік, розповсюджував там свої 
«листи» на захист «гультяїв». Тоді ж кримський хан розпочав військові 
дії проти кабардинських черкесів і примусив близько 3 тис. січовиків ви
ступити на його боці.

У 1713 р., унаслідок підписання чергового договору про мир з Росією 
та Туреччиною, південний кордон пройшов між річками Орель і Сама
ра. Через це запорозька торгівля, вихід її на територію Російської держа
ви значно звузилися. Зменшився і притік на Січ біглих людей — основ
ного джерела поповнення місцевого козацтва. Одірвана від земель Запо
рожжя, Олешківська Січ виглядала досить сумною і малопридатною для 
життя місцевістю. Річка Кенка з вузьким руслом і піщаними берегами, 
яка тут протікала, нічим не нагадувала низовикам могутнього Дніпра. 
Невисока церква, що швидше являла собою курінь з очеретяними стіна
ми, ніж божий храм, також не сприяла піднесенню козацького духу. 
Особливо пригнічувало те, що татари, яких православні називали поган
цями — ворогами святого хреста, биті не один раз прадідами і батьками 
січовиків, тепер їх самих примушували воювати на своєму боці.

Так, у липні того ж  року І. Скоропадський сповістив барона П. Ш афіро- 
ва про новий напад кримчан і «гультяйства запорожского» з ватажком 
Алістратенком під містечком Царичанка на березі Орелі й захоплення ни 
ми кількох тамошніх женців. На що той 9 серпня відповів: царські посли 
вже неодноразово звертали увагу вищої влади Отаманської Порти на не
припустимість, «за учиненіем мирних договоров» між Росією та Туреччи
ною, подальших збройних нападів на «малоросійські» міста. Однак султан 
і візир з цього приводу обмежувалися лиш е погрозами низовикам і татарам 
такого не робити «под жестоким наказаніем».
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Проте така боротьба, яка супроводжувалася перемогами то про-, то ан- 
тиросійської партії поступово згасала сама. Окремі січовики невеликими 
групами потроху поверталися в рідні місця. У 1714 р. замість «неприми
римого» К. Гордієнка кошовим отаманом було обрано найповажнішого 
серед січовиків прихильника зверхності Московії Івана Малишевича. Він 
звернувся до царського уряду з проханням дозволити йому з військом по
вернутися назад. Небажання Петра І ускладнювати стосунки з Портою 
зумовило негативну відповідь царського уряду. Тоді 3,5 сотні запорожців 
самочинно перетнули кордон і зосередилися в північних районах Геть
манщини під Глуховом і Конотопом. Центральна влада погодилася на це 
неофіційно, але встановила за прибулими пильний нагляд. Надалі питан
ня про повернення запорожців з Олешківської Січі мало якось вирішува
тися. Це розуміли і гетьман, і цар. Деяким з них навіть обіцялось від імені 
Петра І, «что вины их будут отпущены, и ежели прибудет их сот до пяти 
или больше, то со оными как поступать определить-бы его царского ве
личества указом». Передбачалось січовиків углиб України не пускати, а 
селити недалеко від «великоросійського» кордону і стежити, щоб «от них 
какой противности» не виходило. Про це йшлося в листі графа Г. Го
ловина до І. Скоропадського від 11 квітня 1714 р.

Однак до розв’язання проблем, пов’язаних з січовиками, було ще дуже 
далеко. Восени того ж року, дещо передчасно, новим кошовим став Ва
силь Иосифович (Иосифов). Він продовжив пошуки шляхів повернення 
«под високую руку царского величества». Про це дізнався хан і побажав, 
щоб козаки вийшли на Каланчак і склали йому присягу на вірність. Крім 
того, татари перекрили їм усі виходи до Дніпра і зажадали високого мита 
від рибалок. Обурені січовики знову послали прохання до Петербурга.

Тим часом П. Орлик, перебуваючи в Адріанополі, уважно стежив за 
розгортанням подій у Січі, бо неабияк розраховував на цих козаків при 
здійсненні власних політичних намірів і закликав їх не схилятися до Росії.

У 1715 р. К. Гордієнко відвідав у Бахчисараї хана Каплан-Гірея, яко
го переконував у необхідності поліпшення його стосунків з козаками 
Олешківської Січі. За свою «вірність» колишній отаман одержав у «по
дарунок» Кизикерменський перевіз на Дніпрі з правом відбирати собі всі 
прибутки з нього.

Незабаром гетьман передав у столицю Російської держави листа січо
виків ще й додав від себе особисто прохання на дозвіл «торговим» і «про
мисловим» людям Гетьманщини їздити для торгівлі в Крим, добувати 
там звіра й рибу, а звідти пропускати козаків з сіллю та рибою.

На що 10 лютого 1715 р. одержав відповідний царський указ, яким 
у першу чергу передбачалися: пробачення вини тільки тим козакам, які 
«покаялися»; повернення їх у місця попереднього проживання; гарантія, 
що не будуть покарані й відправлені в заслання; надання старшинам 
«знатних» урядів, згідно з їх соціальним і майновим становищем, 
«вірності» і наявністю належних посад у полках; дозвіл на торгівлю 
з Кримом, але не низовикам-«зрадникам» (тобто тим, які залишилися на 
антиросійських позиціях); заборона гетьману вести приватне листування 
з останніми, а про їх звернення до нього повідомляти до вищих
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інстанцій; у випадку виникнення конфліктів «малоросів» з запорожцями 
доводити до відома київського губернатора.

У березні того ж року гетьман знову порушив клопотання щодо січо
виків і звернувся з цього приводу до кн. Д. Голіцина. На що той відповів 
спеціальним листом з неприхованим роздратуванням: «Писали.., что 
прибыл к Вам в Глухов из Сечи Запорожской писарь Рагуля от новаго 
кошеваго Васілія Іосифова с обьявленіем о прихильносте запорожцев 
под протекцію е. ц. в.; також изволили писать о малороссійских купцах, 
дабы позволено было им с незаповедными мелкими товарами ездить в 
Крым, також и крымцам торговым людям в Малороссію с товарами-ж. 
И на оное Ваше доношеніе о пріеме тех запорожцев и о пропуске купец
ких людей, каков указ учинен, також и о непропуске с сей стороны Днеп
ра жителей малороссійскаго народа на ту сторону Днепра для поселенія, 
також и в те места, которые по тракту туркам уступлены, о непропуске-ж 
великороссійскаго народа; и о том, ц. в. грамоты... из посольского при
каза посланы. Изволь... чинить по тому е. ц. в. указу»21.

Однак, коли І. Скоропадський наказав купцям, що їздили торгувати 
до південних областей, обминати Запорожжя, то тамтешні козаки почали 
жорстоко метатися, нападати і грабувати торговців поблизу своєї тери
торії. Хан підтримував їх у цьому. Ситуація з олешківцями знову загост
рилася. Взагалі ж «вільне мандрування» колишніх січовиків у «турецькі об
ласті» заборонялося. Г. Головкін у листі до гетьмана з Санкт-Петербурга 
від 6 квітня 1715 р. наказував: «... людей, которые были в измене, и хотя 
пришли с повинною и в верности учинили вновь присягу, на Запорожье 
и в Крым и никуда в Турецкую область ни для чего и ни под какими пре
тексты отнюдь не отпускали, и к тому еще приказали за ними прилежно 
смотреть, дабы они своевольно такожде в тамошніе край не ездили; ибо 
довольно им той милости царскаго величества, что вины отпущены, и ве
лено жить по прежнему в домех своих». Проте такого роду царські укази, 
постанови російських урядовців і гетьманської влади не виконувалися ко
заками, через що вони знову наражалися на всілякі неприємності.

17 січня 1716 р. Д. Голіцин знову вимагав від Скоропадського заборо
нити проїзд «малоросійських обивателів» на Запорожжя, щоб ті не вели 
там «торговий промисел» і «ні для чого» іншого під загрозою «жестоким 
наказаніем и отнятием всего того, с чем кто куда дерзнет поехать». Про
те за хабарі старшини, в тому числі полковники та сотники, дозволяли 
бажаючим їхати на Січ «купами, многолюдством, человек по сту, и по 
двести, и по триста»22.

У 1716 р. вкотре перемогла група січовиків, яка підтримувала І. Мала- 
шевича. З травня він написав до миргородського полковника Данила 
Апостола (майбутнього гетьмана Лівобережної України) листа, де 
«слізно» просив заступитися, бути благим і милосердним до Запорозько
го Війська. Згодом він написав схоже й І. Скоропадському. У відповідь 
же кошовий отаман досить не скоро одержав тільки підтвердження попе
реднього дозволу на переселення в Малоросію поодиноким запорожцям, 
«непричетним до зради», з умовою служити сердюками і не повертатися 
на Запорожжя. Зрозуміло, січовиків це не могло вдовольнити. їм треба
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було існувати, а потрібний харч у купців діставати ставало все важче. То
му козаки відновили грабіжницькі напади на ближчі землі Російської дер
жави та Речі Посполитої. До того ж хан зобов’язував їх брати участь у по
ходах татарської кінноти на Кубань. Причому до 1718 р. на Дніпрі не 
з’являлися ногайці23, а відтоді їх чабани заходили в пошуках кращих па
совиськ на береги Бугу, стикалися з олешківцями. Вони почали відніма
ти у козаків землі від пониззя Дніпра й великого лиману аж до порогів, 
переслідувати їх за всілякі втрати в майні, стадах і т. д. Січовики за все 
мали відповідати власним «добром», а траплялось, — і життям. Коли ж 
останні зверталися офіційно до місцевого суду, де засідали лише мусуль
мани, то їм ніхто не вірив, а отже ніколи не виправдовував.
- При цьому нічого не допомагало січовикам, навіть клопотання П. Ор
лика перед монархами багатьох країн, окрім ненависного йому царського 
уряду. «Якож и упросивши у королевскаго величества шведскаго причин
ных за собою листов и за вашими милостями, добрыми молодцами, — чи
таємо в листі П. Орлика до запорожців від 11 січня 1721 р., — до цесарска- 
го величества христіянскаго, до королевскаго величества англинскаго, до 
королевскаго величества польскаго, также до Блистательной Порты Отто
манской, до наяснейшаго хана, его милости и до иных, выехал я щасливо 
из Штокголму 11 октября, и переправившися Божію помощію чрез море, 
а прибывши в Немецкую землю, поотсылал те все письма при моих лис
тах до наяснейших монархов христіянских, одни з Ганноверу, 
з дедичного княженія королевскаго величества англинскаго, а другіе от
сель, из Шліонска и города Бряцлавля, где прибыл я сего настоящего 
году, 8 января, до Наяснейшей Порты Оттоманской лист причинный ко
ролевскаго величества шведскаго, и до наяснейшего везиря, при себе еще 
удержал, ожидая лист, также причинный, от королавскаго величества анг
линскаго до Наяснейшой Порты Оттоманской, который когда отберу, не 
омедля с ним и з листами королевскаго величества шведскаго, отсель туда, 
куда надлежит, поспешу...» Єдиною вимогою П. Орлика до запорожців бу
ло те, що вони «абысте в хвалебном своем взятій статечно и постоянно 
знайдуючися, на жадные московскіе прелести и не подлинное надеяніе, 
ушей своих не преклоняли, и сердце мужественное от оных отвращали; зде 
же если бы не дай, Боже, непріятель прелести своими вашей милости, до
брых молодцов, войско Запорожское, уловил и до своей стороны и соеди- 
ненія потягнул, подлинно б народ весь погубили, в вечную неволю оных и 
себе самих отдалы, и перед целым светом нестаток свой наказали, чего яко 
нигде по Ваших милостех, добрых молодцах, войску Запорожском, милой 
братіи моей, не сподеваюся...»24

9 червня 1721 р. царський уряд надіслав гетьману грамоту про пока
рання «кнутом» і заслання до Сибіру «полтавців» С. Кирильченка та
А. Пархоменка за недозволену торгівлю на Запорожжі.

На початку 20-х років напруження в стосунках січовиків і ханської вла
ди зростало. Враховуючи це, Ібрагім-паша під час російсько-турецьких пе
реговорів у 1722 р. порушив питання про можливість повернення перших 
у межі Гетьманщини. Однак це тоді так і залишилося невирішеним. Лише 
у 1734 р. здійснилося бажання запорожців повернутися в рідні місця.
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Віра ПАНАШЕНКО

З середини XVII ст. в Україні формувалася й зростала нова генерація 
соціальної еліти — козацька старшина. Це насамперед тогочасні урядовці — ге
неральна старшина (генеральні обозний, писар, осавули (2), хорунжий, бунчуж
ний, судді (2), підскарбій), полковники і полкова старшина (обозні, писарі, оса
вули, хорунжі), сотники і сотенна старшина (осавули, писарі, хорунжі). Загаль
на структура урядової старшини в Лівобережній Україні другої половини 
XVIII ст. виглядала таким чином:

гетьман — 1
генеральна старшина — 9 

полковники — 10
полкова старшина — 50 (по 5 в кожному полку) 

сотники (на 1774 р.) — 164
сотенна старшина — 492 (по 3 в кожній сотні)

Всього — 726 чол.

Отже, верхівка козацької старшини — гетьман, генеральна старшина і полков
ники — складалася із 20 чол., середній прошарок — полкова старшина і сотники 
(на 1774 р.) — з 214 чол., нижча ланка — сотенна старшина (також на 1774 р.) —
з 492 чол.

Крім урядової старшини до гетьманського оточення входила значна кількість 
старшин, які не посідали постійного державного чи військового уряду. Це були 
здебільшого вихідці з вельможних родин, які всіляко прагнули відмежуватися 
від нижчої чиновної старшини і усвідомлювали потребу організуватись у від
особлену ланку. Таке розмежування було започатковане наприкінці XVII ст. 
і рельєфно проявилося за гетьманування І. Мазепи та І. Скоропадського.
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Нова суспільна позиція верхівки козацької безурядової старшини зумовлю
вала появу нової, спільної для них назви, яка б вирізняла їх серед решти стар
шини і служила б ознакою їх елітарної єдності. Нею стала назва — бунчукові то
вариші, тобто старшина, що підпорядковувалася безпосередньо гетьману, пере
бувала під гетьманським знаком — бунчуком.

Чин бунчукових товаришів був запроваджений І. Мазепою з метою надання 
шляхетського лоску і пишності гетьманській резиденції. Перші бунчукові това
риші — юнаки з сімей генеральної старшини і полковників — у мирний час жи
ли в своїх домівках, почергово перебували біля гетьмана і виконували його до
ручення, а під час військових походів слідували за ним під командуванням ге
нерального бунчужного. Як зазначав О. Шафонський, у той час бунчукові това
риші за статусом вважалися нижче знатних військових або просто військових 
товаришів1. Однак з часом, будучи наближеними до гетьмана особами, бунчу
кові товариші стали виділятися серед козацької старшини, що супроводжувало
ся наданням їм офіційного чину й привілеїв, прирівняних до генеральної стар
шини і полковників. Проживаючи на території будь-якого полку, бунчукові то
вариші не підпорядковувалися полковникам, а тим паче — сотникам. Залучати 
їх до виконання в полку поточних військових чи адміністративних справ не доз
волялося. Так, указом Генеральної військової канцелярії від 13 лютого 1727 р. 
стародубській канцелярії заборонялось притягати бунчукових товаришів «до от- 
правленія полкових Д’Ьл»2.

Статус бунчукових товаришів офіційно фіксувався в компутах (списках), що 
велися в Генеральній військовій канцелярії чи Малоросійській колегії. З 30-х рр. 
XVIII ст. чин бунчукового товариша підтверджувався універсалом гетьмана або 
патентом Генеральної військової канцелярії чи Малоросійської колегії. 
Кількість їх рік у рік зростала.

Головним обов’язком бунчукових товаришів була військова служба. Під час 
військового походу з них формувався окремий загін під командуванням генераль
ного бунчужного. Відомо, що в поході 1725 р. брали участь 70 бунчукових това
ришів, у корпусі кн. Долгорукого, що йшов на Дербунт (1726 р.) їх налічувалося 293. 
В Гілянський похід (1725—1727) виступило 35 бунчукових товаришів4. їхнім 
головнокомандувачем у Низовому корпусі був А.Ф. Кандиба, а в Астрахані (1726) — 
бунчуковий товариш С.М. Миклашевський5.

За військову службу бунчукові товариші одержували відповідну винагороду. 
Як зазначав Г.Ф. Міллер, кожному з них на чин належало по 200 дворів6. 
У 1729 р. визначено грошове жалування генеральній і полковій старшині, в то
му числі бунчуковим товаришам — по 60 крб. і по 2 пари соболів7.

За військовим рангом статус бунчукових товаришів вважався першим після 
полковника. В разі потреби з числа бунчукових товаришів призначали наказних 
полковників, командуючих чималими військовими загонами, командирами на 
форпостах, порубіжних лініях тощо. Так, для Гілянського походу було сформо
вано корпус з бунчукових і значкових товаришів, командування якими поклада
лося на бунчукового товариша А. Лизогуба. До керівництва корпусом входили 
також бунчукові товариші А. Кандиба та І. Тарасевич, судця В. Кочубей, писар 
Я. Якубович, осавули Я. Гречаний і Я. Журахівський, хорунжий Ф. Сулима8.

Нерідко бунчукові товариші ухилялися від участі у військових походах, за що 
несли відповідні покарання. Так, бунчукових товаришів, які не пішли в похід 
1726 р., Колегія оштрафувала на 100 крб. кожного9. Однак, користуючись своїм 
високим соціальним становищем, вони знаходили шляхи для звільнення від не
бажаних військових походів. За свідченням Я. Марковича, у 1727 р. штабний 
лікар Бриль комісував 27 бунчукових товаришів, зокрема В. Кочубея, С. Буто- 
вича, Я. Марковича, І. Борозну, Ф. Чуйкевича, П. Бутовича, В. Томару та ін.,



2 6 Віра ПАНАШЕНКО

які за сенатським указом звільнялися від участі у поході9. У 1736 р. в Гене
ральній військовій канцелярії «по відомостям с полков присланным» був скла
дений реєстр бунчукових товаришів, які на той час «в домах обрітаются». Всьо
го до реєстру потрапило 97 бунчукових товаришів. Частина із них була задіяна 
до виконання конкретних справ — «у рощоту при комисіи», «у третейских су
дов», «у покупки лошадей», «у следствія в полку», «у правленія полкового», «при 
переводе в Москві», «в Пітербурхи», частина значилась хворою, а більшість — 
без вказівок на причину їх перебування дома, а не на військовій службі10.

В мирний час бунчукові товариші відповідали за прийом провіанту для армії, 
стан шляхів, роботу поштових станцій тощо. їм також довіряли найбільш по
чесні доручення: супроводжувати гетьмана до Москви чи Петербурга, царських 
урядовців по Україні і т. п. Зокрема, в 1731 р. бунчуковий товариш Ф. Забо- 
ровський супроводжував архієрея київського, який виїхав з Кролевця в Київ11. 
Згодом бунчукових товаришів стали залучати до адміністративно-політичної 
діяльності. 17 січня 1736 р. правителі Генеральної військової канцелярії поста
новили, щоб при цій установі «для приключающихся посылок и других войско
вых служеб» знаходилось 13 бунчукових товаришів (поперемінно через кожних 
два місяці). Першим 13 бунчуковим товаришам був надісланий указ, щоб вони 
з відповідними харчовими припасами на два місяці прибули до Глухова не 
пізніше 26 січня12. В разі відсутності полковника його обов’язки міг виконува
ти бунчуковий товариш, який водночас очолював і полкову канцелярію. Напри
клад, у 1728—1730 рр. в Стародубському полку обов’язки полковника виконува
ли три бунчукові товариші — Степан Максимович, Семен Галецький і Опанас 
(Атанасій) Єсимонтовський (комітет 3-х), а в 1759—1762 рр. такі ж обов’язки 
покладалися на бунчукових товаришів Олександра Дублянського і Петра Мик- 
лашевського (комітет 2-х). Нерідко бунчукові товариші засідали в полковому 
і навіть Генеральному судах.

З роками було впроваджене офіційне звільнення бунчукових товаришів від 
виконання службових обов’язків. Так, у 1761 р. ряд бунчукових товаришів звер
нувся до гетьмана з проханням звільнити їх від «всЬх войсковых и статских 
діл», мотивуючи такі прохання станом здоров’я. В результаті Василь Кутнев- 
ський, Данило Кандиба, Андрій Бакуринський, Яків Троцький, Іван Булавін, 
Федір Костенецький, Антон Милорадович, Іван Стожок, Іван Забіла, Матвій 
Карпека були звільнені від військових і статських служб та перейшли в кате
горію абшитованих бунчукових товаришів13.

На службу під бунчук приймали також вихідців із старшинських родин без на
дання офіційного чину бунчукового товариша. Така потреба виникала під час 
військового походу, а також за бажанням гетьмана. Так, у 1732 р. Д.В. Забіла був 
прийнятий під гетьманську протекцію, щоб служити під його бунчуком, а 1735 р. 
він одержав гетьманський універсал на чин бунчукового товариша. Того ж року 
гетьман Д. Апостол призначив на службу бунчуковим товаришем Г.В. Борозну, 
який брав участь у військових походах, а в грудні 1735 р. одержав універсал на 
чин бунчукового товариша14. П.С. Миклашевський з 1739 р. служив бунчуковим 
товаришем, того ж року брав участь у Хотинському поході і тільки в грудні 
1765 р. одержав універсал на відповідний чин15. В.В. Завадовський за вказівкою 
гетьмана Д. Апостола був на службі бунчуковим товаришем при генеральному 
обозному Я. Лизогубі (1733), при генерал-лейтенанті Ізмайлові (1734), при гене
рал-майорі Біроні (1735) і лише в грудні 1735 р. одержав універсал від О.І. Ша- 
ховського і Генеральної військової канцелярії на чин16.

В середовищі бунчукових товаришів абсолютної рівності не існувало. Серед 
них виділялися знатні бунчукові товариші — Д.С. Бутович, І .А. Гудович, 
А.Ф. Кандиба, Я.А. Маркович та ін., а онук гетьмана М. Скоропадський був між
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іншими бунчуковими товаришами найперший17. До речі, М. Скоропадський пе
ребував на службі бунчуковим товаришем з 1715 р., а одержав універсал Гене
ральної військової канцелярії лише 21 грудня 1735 р. Одним із чинників дифе
ренціації між бунчуковими товаришами слугувала практика взяття частини із них 
під гетьманську протекцію та оборону. Найчастіше це робилося за часів гетьман
ства Д. Апостола. Зокрема його універсали на гетьманську протекцію і оборону 
одержали бунчукові товариші І. Бутович (1728), Гр. Скорупа (1728), Гр. та Андрій 
Войцеховичі (1732), Панас Покорський (1730) та ін.18 Неоднозначність соціаль
ного становища бунчукових товаришів визнавав і царський уряд Росії, який 
виділяв серед них «первостатейних» і «второстатейних»19.

Формування статусу бунчукових товаришів у Гетьманщині відбувалося вод
ночас із удосконаленням структури панівного класу в Росії. З 20-х рр. XVIII ст. 
в ній запроваджено систему, згідно з якою всі чини і посади розташовувалися 
в певному порядку. Це регламентувалося законом від 1722 р., відомим під на
звою «Табели о рангах». Ним встановлювалося, що чини і звання представників 
панівного класу означали не номінальні ступені, а власне посади. Існував не
розривний зв’язок між чинами і посадами. З 30-х рр. XVIII ст. чини панівного 
класу Росії стали набувати значення почесних титулів, незалежних від посади.

Чинність «Табели о рангах» не поширювалася на соціальну еліту Гетьманщи
ни. Однак її вплив позначився на зміцненні статусу привілейованої верхівки ко
зацької старшини, зокрема бунчукових товаришів. З другої половини XVIII ст. 
чин бунчукового товариша більш рельєфно набуває значення почесного титулу. 
Чин бунчукових товаришів надавався не лише за військову службу чи 
адміністративно-політичну діяльність, а й за належність до старшинської 
верхівки. Так, у 1764 р. Галецькі Петро і Яків одержали чин бунчукових това
ришів за службу їхнього діда й батька20.

Чин бунчукового товариша як ознака підвищення по військовій службі нада
вався полковій старшині, сотникам, військовим товаришам, військовим канцеля
ристам тощо. Зокрема, чин бунчукового товариша одержали: почепський сотник 
1.1. Губчиць (1759), бакланський сотник М.В. Губчиць (1765), грунський сотник 
І.О. Милорадович (1747), стародубський городовий отаман та значковий товариш 
І.С. Лашкевич (1746)21. «Ради старости и слабости здоровья» з чином бунчуково
го товариша звільнений у відставку військовий товариш Г.І. Костинецький22.

При відставці чин бунчукового товариша одержали: Г.К. Долинський, 
М.В. Жданович (1784), С.І. Ілляшенко (1767), О.І. Кодинець (1782), Г.Ф. Куляб- 
ка (1732), Т.І. Левенець (1765), Макарії Ашдрій та Іван (1765, 1767), Семен 
Андрійович (1784) та ін.23

Загалом, маючи титулярне звання та чин бунчукових товаришів, знаходила 
місце під сонцем величезна кількість старшини, яка не займала будь-яких 
військових чи адміністративних посад, але користувалася значними привілеями і 
відігравала суттєву роль у суспільному житті Гетьманщини. «Це була нова шлях
та, — писав І.П. Крип’якевич, — яка охоче нав’язувала до традицій давньої шлях
ти і свої претензії спирала на старе право, наприклад, на Литовський Статут»24. 
До смерті за ними зберігалися привілеї панівної верхівки козацької старшини.

За економічним становищем бунчукові товариші посідали вагоме місце в 
полку, рівнозначне полковникам. Нерідко маєтності перших на території полку 
були значно більшими порівняно з маетностями генеральної старшини. Це 
можна ілюструвати на матеріалах генерального слідства про маєтності 
Чернігівського полку (див. табл.).

В «Генеральном следствии о маетностях Черниговского полка. 1729—1730 гг.» 
наводяться прізвища 24 бунчукових товаришів. Всі вони володіли маетностями — 
від кількох до кількох сотень дворів. Крім вищезгаданих до числа більш замож-
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них бунчукових товаришів належали Іван Мокрієвич, Василь Полоницький, 
Дем’ян, Степан і Петро Бутовичі, Василь Дорошенко та ін.

Маєтності козацької старшини в Чернігівському полку. 1729—1730 рр.25

Старшини та чини
Кількість дворів

на ранг куплених всього

гетьман Д. Апостол 229 229
генеральний обозний Яків Лизогуб 142 108 250
генеральний осавул Федір Лисенко 130 15 145
генеральний бунчужний Іван Борозна 20 — 20
чернігівський полковник 330 — —
полковий суддя 28 — —
два полкових осавули — — —

бунчукові товариші:
Полуботки Андрій і Яків — 344 1609
Лизогуб Семен — 196 1170
Борковський Андрій — — 401
Скоропадські Михайло й Іван — — 224

Подібна картина характерна і для Стародубського полку, де на той час було 
20 бунчукових товаришів. Там значними маетностями володіли: Максим Корсак 
(мав 796 дворів посполитих), Андрій Миклашевський (455 дворів), Григорій Га- 
малія (200 дворів), Іван Миклашевський (218 дворів) та ін.26

В Лубенському полку було 16 бунчукових товаришів. Найзаможніші з них 
Іван і Яків Новицькі (володіли 413 дворами посполитих), Я.А. Маркович 
(103 двори), С. Милорадович (110 дворів)27.

У Галицькому полку вказано лише 3 бунчукові товариші, серед яких виділяв
ся Федір Потребич-Гречаний — володів 142 дворами посполитих, які дісталися 
йому «за службы отца его»28.

Отже, основна частина приватновласницьких маетностей у Лівобережній Ук
раїні (крім Галицького полку) належала бунчуковим товаришам.

Економічна могутність бунчукових товаришів підкріплювалась їхнім політич
ним становищем та сімейними зв’язками. Сімейні зв’язки між бунчуковими това
ришами були одним із чинників зміцнення їхньої політичної ваги в суспільстві та 
примноження їхніх маетностей. Яскравим прикладом може служити рід Лизогубів.

Л и з о г у б и 29

Іван Кіндратович — полковник канівський (1659, 1662—1663),
уманський (1659—1661)

Яків Кіндратович — полковник канівський (1666—1669, 1672—1673),
чернігівський (1687—1698)

Юхим Якович — генеральний бунчужний (1683—1690),
генеральний хорунжий (1694—1698), 
полковник чернігівський (1698—1704)
Дружина — дочка Петра Дорошенка 
Зяті: Бутович С.1. — сотник седнівський,
Кандиба А.Ф. — сотник конотопський, генераль
ний суддя
Томара С.І. — полковник переяславський
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Андрій Юхимович

Яків Юхимович

Семен Юхимович

Антон Андрійович

Іван Якович 
Григорій Якович 
Ілля Якович

Іван Семенович 
Семен Семенович

Василь Семенович

Костянтин Семенович

Петро Семенович

Яків Іванович

Григорій Григорович 
Іван Іванович 
Василь Іванович

Олексій Іванович 
Іван Семенович 
Петро Семенович

— сотник конотопський, знатний військовий това
риш, бунчуковий товариш
Дружина — Миклашевська П., 
дочка стародубського полковника

— знатний військовий товариш, 
генеральний бунчужний, генеральний обозний, 
таємний радник
Дружина — Мирович Ф.І., 
дочка переяславського полковника

— знатний військовий товариш, 
бунчуковий товариш 
Дружина — Скоропадська 1.1. — 
дочка гетьмана

— бунчуковий товариш
Зяті: Кулябка А.Ф. — бунчуковий товариш 
Стороженко Г.А. — бунчуковий товариш 
Валькевич П.В. — генеральний осавул 
Требинський Д.П. — бунчуковий товариш 
Жоравка Т.Л. — бунчуковий товариш

— бунчуковий товариш
— бунчуковий товариш
— бунчуковий товариш (у 1776 р. одержав 

чин полковника)
Дружина — Рачинська Г.І., 
дочка смоленського дворянина 
Зяті: Рубцов М.Г. — бунчуковий товариш 
Покорський Д.А. — бунчуковий товариш 
Солонина М.С. — остерський сотник 
Дунін-Борковський — бунчуковий товариш 
Борозна Л.В. — бунчуковий товариш

— бунчуковий товариш
— бунчуковий товариш 

Дружина — Танська Г.В., 
дочка переяславського полковника

— бунчуковий товариш 
Дружина — Кочубей М.В., 
дочка полтавського полковника

— бунчуковий товариш 
Дружина — Новицька А.І., 
дочка бунчукового товариша

— бунчуковий товариш
Зяті: Горленко А.А. — полтавський полковник 
Сулима С.І.
Афендік М. С. — воронківський сотник 
Стахович А.А. — бунчуковий товариш

— бунчуковий товариш 
Дружина — Сулима М.С., 
дочка переяславського полковника

— бунчуковий товариш
— бунчуковий товариш
— прапорщик

Дружина — Каневцева М.Л., дочка капітана
— поручик
— бунчуковий товариш
— бунчуковий товариш



зо Віра ПАНАШЕНКО

Далі йдуть нащадки, більшість яких — військовослужбовці російської армії.
Характерним явищем у середовищі бунчукових товаришів був принцип ро

дової спадковості. Крім Лизогубів, значна кількість бунчукових товаришів похо
дила з роду Борозни, Бутовичів, Гамаліїв, Горленків, Губчиців, Домонтовичів, 
Забіл, Карпек, Кочубеїв, Кулябок, Марковичів, Миклашевських, Милорадо- 
вичів, Новицьких, Покорських, Раковичів, Рубців, Савичів, Сахновських, Ско
ропадських, Солонин та ін.

Кількісний склад бунчукових товаришів у Гетьманщині XVIII ст. не визначався. 
Так, у компуті 1729 р. (кілька списків) їх зафіксовано по 120—140 чоловік. 
Найбільше було у Ніжинському полку (48 чол.), Стародубському (24 чол.) 
та Чернігівському (21 чол.). У Полтавському, Переяславському та Гадяцькому пол
ках — лише по 5—7 чол., а в Миргородському — зовсім не було30. Загальна 
кількість бунчукових товаришів у 1733 р. перевищувала 100 чол.31 В описі Новго- 
род-Сіверського намісництва 1779—1781 рр. названо 154 бунчукових товариші32.

В «Малороссийском родословнике» В.Л. Модзалевського (Т. 1—4) протягом 
XVIII ст. налічуються понад 500 бунчукових товаришів. Якщо врахувати 5-й, нео- 
публікований том цієї праці, то загальна кількість їх сягатиме понад 600 чоловік.

Активізація суспільно-політичного руху в Україні, спричинена формуванням та 
діяльністю в Росії Комісії по складанню Нового Уложення (1766—1774), відіграла 
важливу роль у справі дворянської нобілітації української старшини і шляхти. Ук
раїнська старшина вважала одним із шляхів одержання дворянства здобуття 
російських статських чинів. До Сенату почали надходити клопотання української 
старшини про надання їй відповідних російських чинів. Із бунчукових товаришів 
одним із перших звернувся до Сенату Іван Миклашевський. Підкреслюючи вій
ськові заслуги свого діда Михайла та батька Андрія, а також свої особисті, зазнача
ючи, що «служащіе в чинах малороссійских многіе пожалованы чинами великорос- 
сійскими» він прохав «сіє мое челобитье принять об определеніи меня нижайшего 
в чин статский россійский». В результаті він одержав чин колезького асесора33.

З 1775 р. відбувалися суттєві зміни в офіційному статусі бунчукових това
ришів. Ширше практикувався їх перехід на регулярну військову службу, що 
відкривало широкі можливості для здобуття ними високих чинів російської 
армії. Крім того, створений в Лівобережній Україні новий адміністративний 
апарат відкривав можливості для їхнього переходу на цивільну службу, а отже, 
для здобуття табельних чинів, властивих російському дворянству.

У 1775 р. П.О. Румянцев подав до Сенату «доношеніе» про присвоєння ціло
му ряду української старшини і шляхти російських чинів, а також про передачу 
їм у володіння рангових земель. До списку потрапили підкоморії, земські судді, 
полкові обозні, ніжинський війт, а також бунчукові товариші — Олександр Дави
дович, Іван Леонтович, Григорій Кобеляцький, Андрій Маркович, Корнилій Ко
беляцький, Адам Столповський, Степан Томара, Прохор Забіла, Яків Опочека34.

Про можливість залучення бунчукових товаришів на цивільну службу 
свідчить відомість, складена у Стародубському полку (1775 р.). Згідно з нею кон
кретна картина виглядає таким чином:35

Бунчукові товариші Попередній чин 3 якого часу бунчу
ковий товариш

Має підданих 
душ

Відношення 
до статської служби

1 2 3 4 5
1. Миклашевський 

Іван
1757 640 колезький асесор

2. Борозна Григорій син військового то
вариша, військовий

на службу бунчуко
вим товаришем при-

352 до статської служ
би по старості літ

товариш (1733)
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І 2 3 4 5

значений гетьманом 
Д. Апостолом, одер
жав універсал 1735 р.

нездатний, 
а на підвищення 
чину достойний

3. Корсак Василь з шляхетства смо
ленського

1760 1185 достойний

4. Немирович- 
Данченко Іван

на службі в ГВК 
(1745), військовий 
товариш (1752)

1766 603 достойний

5. Рубльов Василь військовий канцеля
рист (1753), військо
вий товариш (1757)

1767 157 достойний

6. Савич Петро канцелярист ГВК 
(1747), військовий 
товариш (1750)

1767 157 достойний

7. Рубець Семен військовий канцеля
рист (1750), військо
вий товариш (1760)

1767 39 достойний

8. Рубець Іван військовий канцеля
рист (1749), військо
вий товариш (1760)

1766 80 достойний

9. Борозна Іван син генерального 
бунчужного

1763 спільно 3 
батьком, не 
розділений

достойний

Ю. Жоравка Антон син бунчукового 
товариша

1746 1232 достойний

II. Романович Семен з шляхетства, син 
бунчукового товари
ша

1769 13 достойний

12. Рубець Михайло канцелярист ГВК 
(1749), військовий 
товариш (1760)

1767 21 достойний

ІЗ. Губчиць Федір канцелярист ГВК 
(1747)

1747 113 достойний

14. Веленський 
Григорій

канцелярист ГВК 
(1757), військовий 
товариш (1765)

1767 200 достойний

15. Гариовський 
Антон

ні з якого чину, 3 
іновірців, прийняв 
християнство

1754 має свій 
позов

достойний

16. Покорський Іван канцелярист ГВК 
(1754), військовий 
товариш (1763)

1766 410 достойний

17. Іскрицький А. син земського судці 
і предводитель шля
хетства

1761 300 достойний
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1 2 3 4 5

18. Лишень Михайло канцелярист ГВК 
(1766)

1774 375 ДОСТОЙНИЙ

19. Стахович Іван канцелярист ГВК 
(1756), військовий 
товариш (1765)

1775 52 ДОСТОЙНИЙ

20. Борозна Лаврентій з шляхетства 1720 35 до статської служ
би по старості літ 
нездатний

21. Миклашевський 
Іван Павлович

військовий товариш 
(1764)

1764 у володінні 
спільно 

з матір’ю 
і братами

достойний

Крім вищеназваних, на той час у Стародубському полку налічувалося 7 аб- 
шитованих бунчукових товаришів.

Загалом бунчукові товариші XVIII ст. становили значну частину соціальної 
еліти Гетьманщини і суттєво впливали на соціально-економічний і суспільно- 
політичний розвиток краю. На відміну від польського шляхетства з його гоноро
вим ставленням до торгівлі, бунчукові товариші примножували свої багатства 
прибутками за рахунок торговельних операцій та промислів. Володіння млина
ми, спорудження винокурень з якомога більшою кількістю казанів, продаж 
горілки, виробництво сільськогосподарської продукції (зокрема конопель), вла
штування рудень (добування і обробка залізної руди), буд (поташних) і гут (скля
них заводів), конярство і бортництво — все було підпорядковане збільшенню 
прибутків. Більшість з них була великими землевласниками, які наприкінці 
XVIII ст. перетворилися в поміщиків. Так, за підрахунками О.К. Касименка, на
прикінці XVIII ст. на Лівобережній Україні було близько 130 великих поміщиків, 
які мали понад чверть мільйона кріпаків. Серед них: А.А. Полетика — 2685 душ, 
Г.О. Закревський — 2930, О.А. Савич — 2042, Я.Л. Бакуринський — 3000, 
П.Д. Стороженко — 3342, Забіли — 4400, П.М. Лукашевич — 4550, Журавські — 
4826, П.О. Свічка — 5000, М.Я. Маркович — 5258,1.1. Галаган — 6000, М.В. Буд- 
лянський — 6612, Дуніни-Борковські —7872, П.В. Завадовський — 11400, Обо- 
лонські — 12000, Милорадовичі — 13180, Родзянки — 16000, Кочубеї — 16200, 
Скоропадські —25670, О.А. Безбородько — 3120036.

Більшість із них у свій час мала чин бунчукових товаришів. Так, А.А. Поле
тика служив бунчуковим товаришем (1767—1784), а потім став роменським 
повітовим предводителем дворянства (1784, 1797—1798); Г.О. Закревський — 
бунчуковий товариш (з 1764 р.), згодом — підкоморій Батуринського повіту 
(з 1768 р.), колезький асесор (1780), предводитель дворянства Київського 
намісництва (1784); П.І. Закревський — бунчуковий товариш (1771), далі ко
лезький асесор (1780); С.І. Закревський — бунчуковий товариш (1780), потім 
асесор Новгород-Сіверської палати кримінального суду (1791); П.О. Свічка — 
бунчуковий товариш (1773), згодом пирятинський повітовий предводитель дво
рянства (1785) і т. д.37

Загалом, бунчукові товариші, зосередивши в своїх руках значну економічну і 
політичну силу, не становили собою ні єдиного соціального стану (подібно 
шляхті часів початку поділу Речі Посполитої), ні компактної групи, здатної 
відстоювати державні інтереси України. Розсіяні по козацьких полках, вони, з 
одного боку, були потенційними претендентами на полкову владу, а з другого —
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підточували гетьманат, оскільки були вільними від виконання обов’язкових дер
жавних повинностей. І, зрештою, спокушені нобілітацією в дворянство, бунчу
кові товариші не зуміли протистояти імперському наступу з боку Росії на само
стійність України. Наприкінці XVIII ст. спостерігається процес формування 
української буржуазії насамперед із колишніх бунчукових товаришів.

1 Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким ге
ографическим историческим описанием Малыя России. — К., 1851. — Ч. 1. — С. 111—112.

2 ЦДІА України у Києві. Ф. 51. — Оп. 3. — Спр. 1325. — Арк. 3.
3 Маркович Я. Дневные записки малороссиійского подскарбия генерального Якова 

Марковича. — Ч. 1. — М., 1859. — С. 129, 189.
4 ЦЦІА України у Києві. — Ф. 51. — Оп. 3. — Спр. — 1587. — Арк. 10—10 зв.
5 Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. — Т. 2. — К., 1910. — С. 261; Т. 3. — 

К., 1912. -  С  480.
6 Миллер Г.Ф. Исторические сочинения о Малороссии и малороссиянах. — М., 1846. — 

С. 62.
7 Маркович Я. Дневные записки малороссиійского подскарбия генерального Якова 

Марковича. — С. 306.
8 Там само. — С. 7.
9 Там само. — С. 183.
10 Там само. — С. 209.
11 Там само. — С. 371.
12 ЦДІА України в Києві. — Ф. 51. — Оп. 3. — Спр. 5355. — Арк. 4.
13 Там само. -  Ф. 269. -  On. 1. -  Спр. 3426-3428, 3431-3435, 3438.
14 Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. — Т. 1. — С. 68; Т. 2. — С. 80.
15 Там само. — Т. 3. — С. 485.
16 Там само. — Т. 2. — С. 100.
17 Там само. — Т. 1. — С. 124, 353; Т. 2. — С. 261; Т. 4. — С. 663; Маркович Я. Дневные 
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19 ПСЗ. -  СПб., 1830. -  Т. 16. -  С. 961.
20 Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. — Т. 1. — С. 235.
21 Там само. -  Т. 1. -  С. 344, 346; Т. 3. -  С. 27, 515.
22 Там само. -  Т. 2. -  С. 499.
23 Там само. -  Т. 1. -  С. 422; Т. 2. -  С. 22, 205, 381, 611; Т. 3. -  С. 58.
24 Крип’якевич І.П. Історія України. — Львів, 1992. — С. 260.
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Компут (списан в року 1729 мар
та 20* *) товариства бунчукового в 
полках рейменту гетманского най- 
дуючихся1

Полкъ Кіевский
Василій Солонина 
Кирило Солонина 
Данило Карпюка 
Семенъ Шаула 
Іван Ханенко*
1ванъ Тарнавіоть 
Стефанъ Барановский 
1ванъ Шаула 
Александер Солонина

Полкъ Черниговский
Семенъ Лизогуб 
Андрей Борковскій 
Николай Тризничъ**
Антоній Максимовичъ 
Демянъ, Стефанъ и Петро 
Бутовичи
1ванъ Ломиковский — сам госпо
дарем в Гадяцким, а син в походЄ 
Андрей и Яков Полуботки* 
Василій П ополнЄ ц к ій  
Василій Дорошенко 
Максимь Д олЄ н ск ій  
Михайло Домонтовичь 
Дмитро Домонтовичь 
Павелъ Скоропадский 
з сином Тимофієм 
Івань Скоропадскій*
Івань Булавка 
Івань Пополнений 

нововписние**
М оисЄ й  Несторенко 
Івань МокрЄевичь 
Іосифь Рашевский 
Матвей Жураковский

Компут бунчукових товарищей. 
1734 г.2

__________________Віра ПАНАШЕНКО

В полку Кіевскомь
Федор Васіліевь Солонина
Александер и Семен Даниловичи
Солонини
Кирило Солонина
Семенъ Шаула
Івань Тарнавіот
Івань Ханенко

В полку ЧернЄговскомь
Семенъ Лизогубь 
Андрей Борковскій 
Івань Максимовичъ 
Демян и Петро Бутовичи 
Павелъ Ломиковскій 
Яковь Полуботокь 
Владимерь П о п олнЄ ц к ій  
Івань ПополнЄцкій 
Васид Дорошенко з сином 
Василем
М ойсЄ й  Несторенко 
Івань Д олЄ н ск и й  
Івань Мокріевичь посоховский 
Івань Мокріевичь сибережскій 
Михайло Домонтовичь 
Іосиф Рашевскій 
Матвей Скоропадскій 
Матвей Жураковскій

1 ЦДІА України. — Ф. 51. — Оп. 3. — Спр. 3204. — Арк. 2—4.
2 Там само. — Спр. 4897. — Арк. 4—8.
* — дописано

— закреслено
виносні літери підкреслено



БУНЧУКОВІ ТОВАРИШІ 3 5

Полкъ Стародубовский
Андрей Миклашевскій 
Івань Миклашевский 
Івань Борозна 
Петро Корецкий 
Стефань Ширай з сином 
Федором
Максимь Корсакь 
Івань Бороздназовскій** 
Николай Борозна 
Лаврентій Борозна 
Петрь Чарнолузский 
Фома Городискій**
Андрій Грай**
Василь Гамал'Ья**
Григорій Гамалея 
Владимер Романовский 
Стефан** и Петро Валкевич 
Василій Завадовскій 
Афанасій Покорений 
(з сином Алексеем*)
Андрей Дзевулскій 
Григорій Котляренко**
Данило Кутневский (з синами*! 
Андрей Заруцкий**
Тимофтей Журавко 
Парфен Немал'кцкій 
Андрей Грай*
Васил Завадовский**
Семень Рубець**
Федор Рубець**
Григорій Скорупа 
Іван Гамалея*
Григорій Силевичь*

Полісь Н ежинский
Михайло Скоропадский*
Федор Кочубей 
Стефань Миклашевский 
Михайло Скоропадскій** 
Михайло бившій фастовский 
полковникь 
Федорь Савичь**
Андрей Кандиба**
Андрей Лизогуб 
Яковь Марковичь 
Івань Забула обатовский 
Іосифь Тарасовичь 
Федорь Савичь*
Демянь Туранскій

В полку Стародубовском
Михайло Турковский з синами
Максимом, Іваном и Михайлом
Андрей Миклашевскій
Івань Миклашевскій
Петро Корецкій
Стефань Ширай з синомь
Федоромь
Максимь Корсакь
Николай Борозна
Лаврентій Борозна
Григорій Борозна
Григорий Гамалея
Івань Гамал'Ья*
Григорій Антонович Гамалея* 
Владимер Романовскій 
Василій Завадовскій (з сином 
Василіем же*)
Афанасій Покорскій (з синами Дани
лом, Алексеем, Григорієм и Іваном*) 
Андрій Дзевулскій 
Данило Кутневский з синами 
Парфень Пекал'Ьцкій 
Григорій Скоруппа 
Івань Гамалея**
Григорій Силевичь 
Михайло Рубець 
Демянь* Рубець 
Василій Романовичь 
Петро Чорнолузскій 
(Івань Чорнолузскій*)
Івань Кголембовскій 
Івань Случановскій*
Михайло Кголембовскій

В полку Нткжинскомь
Михайло Скоропадскій
Стефань Миклашевскій
Михайло бьівшій фастовскій
полковник
Стефань Бутовичь
Андрей Лизогубь
Яковь Марковичь
Івань Забула (хоружій артилерій
енерадной**)
Іосифь Тарасовичь 
Федор Савичь 
Демянь Туранскій 
Яков Жураковскій Н’Ьжинскій 
Стефань Заб'Ьла (з сином Іва-
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Яков Жураковский нежинский 
Семенъ Чуйкевичъ 
Стефан Забота (з сином Іваном*) 
Федоръ** Петро Жураковский* 
1ванъ Заб'Ьла борзенский**
Федор Чуйкевичъ (за писара 
судовъ енерадних опред'Ьленній*) 
1ванъ Пироцкий*
Никита Холодовичъ
Афанасій Дороф'Ьевичъ (з сином
Федором*)
1ванъ Костенецкй
Яковъ Грабовскій
Яков Жураковскій глуховскій
Данило Забула (з сином*)
Василей и Стефанъ Романовичи
ворон'Ьжскіе
Стефанъ Холодовичъ
Григорій Голубъ
Семенъ Карп'Ька
Федор Карп'Ька
Стефанъ Карп'Ька
Яковъ Карпюка
Потапъ Назаренко
1ванъ Покотило
Александер Шишкевичъ
1ванъ Шишкевичъ
Яков Дол'Ьнскій
Козма Заруцкий
1ванъ Филиповскій
Леонтій Метелский
Павелъ Козловскій
Яков Сергіенко
Василь Покотило**
1осифъ Рашевский*
Григорій Покотило 
Дмитро Жураховский 
Василь Харевичъ 
1ванъ Троцкій 
Григорій Козловский 
1ванъ Биковский

Полкъ Переясловский
Василь Томара 
Василь Танскій**
Никифор* Афендик (з синами**)
Василь Димитрашко
Федор Сулима
Корба
Берло

ном**) умер синь*
Федор Чуйкевичъ 
Івань ШІроцкій 
Афанас Дороф'Ьевичъ 
(з сином Федором*)
Івань Костенецкій
Яковъ Грабовскій
Яковъ Жураковскій глуховскій
Івань Даниловъ Заб'Ьла
Василь (Романович**) Лазаревич*
ворон’Ьжскій
Стефан (Романовичъ**)
Лазаревич* брат его
Стефан Холодовичъ
Павелъ Голуб
Данило Карпюка (з сином
Матв'Ьемъ*)
Федор Карп'Ька
Семен Карп'Ька (асаул артиллеіи 
енералной*)
Стефанъ Карп'Ька 
Яковъ Карп'Ька 
Потапъ** Назаренко з синами 
Александер Шишкевичъ 
Козма Заруцкій 
Івань Филиповскій 
Леонтій Метелскій 
Дмитро Жураховскій 
Василь Харевичъ**
Кирило Пироцкій з синами 
Івань Биковскій 
Івань Дяковскій 
Іосифь Кандиба*

__________________ Віра ПАНАШЕНКО

В полку Переясловскомь
Василь Томара**
Василь Дмитрашко 
Андрей Дмитрашко 
Івань Сулима 
Стефанъ Сулима
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Полкъ Полтавский
Івань Левенець 
Василій Кочубей**
Григорій Чернякь**
Леонтій Чуйкевичъ**
Дмитро Колачинский 
Івань Тарнавскій 
Гарасим Кованка з братами**

В полку Полтавскомь
Івань Левенець 
Дмитро Колачинскій 
Івань Тарнавскій

В полку Миргородском бунчукового товариства щЬть

Полкъ Гадяцкій
Федор Потребичь Гречаний 
Яковь Гречаний 
Андрей и Івань Трощинскіе 
Захарій Рощаповскій 
Василь Богаенко опошанскій 
Івань Богаевскій лютенскій 
Іван Бутович*

Полкь Прилуцкій
Павель Раковичь 
з сином Андр'Ьемь 
Андрей Горленко 
Яким Гречаний**
Стефань Тарнавский
Яковь Якубовичь
Івань (и Матвей**) Себастіянович
Мазеракій
Захарій Прокоповичь 
Петрикій Ґрекь
Григорій Галенковскій (з сином*)

Полкь Лубенскій
Стефан** Іван* Гамалея 
Івань Новицкий 
Яковь Новицкий 
Андріашко**
Лук’янь С вічка 
Петро Кулябка
Петро Троцкій (при канцелярій
найдучийся*) -----
Яким Кулябка 
Петро и Василь Савичи 
Андрей Петровский 
Федор Заборовский

В полку Гадяцкомь
Андрей Полуботок 
Захарій Рощаковский*
Федорь Потребичь Гречаний 
Яковь Гречаний 
Андрей и Івань Трощинскіе 
Захарій Рощаховскій**
Василь Бугаевскій опошанскій

В полку Прилуцкомь
Павель Раковичь 
(з сином Андр^емь*)
Андрей Горленко 
Яковь Якубовичь 
Івань Себастіяновичь 
М атвій Себастіяновичь 
(сотником*)
Захарій Прокоповичь 
Петро Николаевичь 
Григорій Галенковский

В полку Лубенском
Івань Гамалея
Івань Новицкій
Яковь Новицкій
Лук’янь Свічка (базарній**)
Петро Кулябка (з синами*)
Петро Троцкій
Якимь Троцкій*
Якимь Кулябка 
Петро и Василь Савичи 
А ндрій Петровскій з сином 
Филипом 
Федор Заборовскій 
Івань Самойловичь 
Александерь Саковичь 
Федор, Яковь, Григорій, 
Семен Василевичи



3 8 Віра ПАНАШЕНКО

Реестр
бунчукових товарищей по відомостям с полков 

присланнимъ сочиненній, котріе ннЄ 
в домах обретаются. 1736 р .1

В полку Стародубовскомь
Авдрей Миклашевскій 
Федоръ Ширай 
Петро Корецкій 
Петро Валкевичъ 
Николай Борозна 
Василь Завадовскій
Андрей Гудович и син его** Васил Гудович* *

у рощоту при коммиссш 
у ВоронЄжЄ при слЄдствіи был** 
у рощоту при КОММИССІИ 
у третейских судовъ 
боленъ
син его в поході, з которго уже возвратился**

Алексій Есимонтовскій 
Івань Кутневскій 
Павелъ Дублянскій 
Пеіро Іскрицкій

был недавно у слЄдствія и тепер ест

был прошлого року коммендЄром у лЄніи 
тесть его, з которим в едином дворе  
ЖИВЄІ, в походЄ**

Івань Случановскій 
Михайло Голембіовскій 
Григорій Силевичь 
Василь Романовичь

В полку НЄжинском**
Полку НЄжинского ** в сотнЄ Короповской

Івань Дмитріевь Фалчевсій у покупки лошадей 
Яковь Довгеля у покупки лошадей

В сотнЄ Кролевецкой*
Стефан Бутович был недавно у слЄдствія в сотнЄ
Федор Чуйкевичь при корпусе Меилетбургском

Андрей Лызогуб** 
Михайло Скоропадскій 
Яковь Марковичь 
Стефань Миклашевскій 
Івань Филиповскій 
Яковь Жураковскій 
Филипь Борзаковскій 
Федор Чуйкевичь**

В сотнЄ Глуховской
у слЄдствія в полку НЄжинскомь** 
у третейских судовъ 
у рощоту При КОММИСІИ

у слЄдствія в Новых Млинах 
в походЄ был и уже з оного возвратился** 
у слЄдствія в полку Лубенском** 
при корпусЄ Мекленбурском**

1 ЦЦІА України. — Ф. 51. — Оп. 3. — Спр. 5355. — Арк. 19—20 зв.
* — дописано 
'* — закреслено

виносні літери підкреслено
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В полку Полтавском
Григорй Чернякь болень
Дмитро Колачинскій** умерь**

В полку Гадяцкомь
Андрей Трощинскій 
Яковь Потребичь Гречаний 
Андрей Полуботокь 
Івань Чарнишь 
Данило Покорений*
Федор Потребил Гречаний*

у слідствія в Прилуцком полку 

в Пітербурхи
у СЛ'ЬДСТВІЯ
у СЛ’ЬДСТВІЯ в (Ніжинском**) 
у СЛ’ЬДСТВІЯ в (Н’Ьжинском**) 
Черніговсщм* полку

* *

В полку Черніговскомь
Андрей Борковскій 
Михайло Домонтовичь 
Моисей Дмитровичь 
Івань Савичь 
Владимерь Полоніцкій 
Григорій Кузмінскій 
Михайло Радичь 
Петро Войцеховичь 
Андрей Стаховичь 
Петро Темранский 
Михайло Мануйловичь** 
Павель Масловскій**

у сл’Ьдствія в Переясловском полку

при переводі в М оскві 

болень

был недавно у слідствія 

переведень в значковые

В полку Кіевскомь
Василь Войцехович*
Петро Сахновский*
Сергій Солонина
Семень Шаула
Іосифь Солонина
Прокопь Шаула
Семень Солонина
Івань Ханенко сл іп ь
Яковь Борсукь* у правленія полкового

В полку Дубенском
Петро Кулябка или син-его Петро у розділки добръ графских 
Федор Кулябка (или сын его Григорий*)
Василь Савичъ 
Яковь Василіевичь 
Івань Новицкій 
Александеръ Гамалія 
Іосифь Гамалія 
Василій С вічка
Андрей Пеіровскій з сином Филипом 
Федорь Заборовскій болен



Семенъ Савичъ** при переводі в Москві**
Федоръ Савич

4 0 ___________________________________________________ Віра ПАНАШЕНКО

В полку Переясловскомъ
Григорій Максимовичъ 
Василь Думитрашко 
Петро Думитрашко 
Апатій Афендикь 
В полку Ніжинском 
Семенъ Чуйкевичі*
Васил Каневскій 
Івань Кураховскій 
Івань Забіла 
Стефанъ Бутовичъ**
Івань Костенецкій 
Федоръ Костенецкій 
Яковъ Красовскій 
Василь Лазаревичъ 
отставной маіорь (Михайло Банінь*)
Михайло Хвастовскій апшитован, стар и брюхат*
Григорій Козловскій
Івань Піроцкій боленъ был но уже оздоровилъ**
Івань Дмитріевь Хвастовскій
Яков Жураковскій** в поході**
Андрей Лизогубь у слідствія в Ніжинском полку был**
Василь Кандыба у покупки лошадей
Дмитро Кураховскій 
Івань Ларевичь

при переводі в М оскві

при переводі в М оскві

хоружій артилерійскій** 
быль недавно у слідствія** 
у слідствія
при корпусі Мекдембургском

В полку Стародубовскомъ
Пеірь Валкевич* у тритейских судов*
Василь Бороздна 
Івань Бороздна 
Івань Городіскій
Василь Мовчань протекціант (у д іл а  слідственного**)
Евстафій Мовчань
Владимерь Романовскій болен*

В полку Миргородском
Яковъ Дунінь у слідствія

В полку Прилуцком
Андрей Горленко
Павел Сакович при слідствіи в Батурині
Федоръ Мадковичъ 
Петро Николаевичъ 
Антонъ Милорадовичъ
Костантій Лисаневичъ** определенъ писарем в полкь Переясловский**
Максим Антоновичъ
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ПІДКЛАДАТИ»

Маргарита ВАРШАВСЬКА, Лариса ФЕДОРОВА

Закінчуючи українським прислів’ям, винесеним у заголовок нашої статті, 
післямову до збірника «Старосветский Бандуриста» (М., 1860—1861), М.В. За- 
кревський не тільки відповів своїм майбутнім критикам, а й немовби визначив 
ним власне місце у тогочасній науці. Ці слова — також своєрідний епіграф до 
всієї творчої спадщини дослідника, фанатично відданого Україні. Крім згадано
го збірника, М.В. Закревський видав книгу «Описание Киева» (М., 1868: В 2-х 
томах), завдяки якій назавжди увійшов у історію краєзнавства, етнології та 
фольклористики. Вважаючи свої праці лише «посильною лептою» у загальну 
справу, він до кінця намагався їх доповнити й удосконалити, однак побачити 
перевидання книг йому не судилося.

У бібліотеці Національного музею історії України зберігається авторський 
примірник «Описания Киева» з численними власноручними правками і додат
ками. Під двома вклеєними фотопортретами зворушливий підпис: «Киянин 
Микола Васильович Закревський». Тільки третину з 66 років життя дослідник 
мешкав у Києві, проте місто, яке він називає у передмові до книги «священ
ним», «колискою освіти для нащадків слов’ян», «другими Афінами», завжди бу
ло його провідною зіркою. Спробуємо реконструювати життєвий і творчий шлях 
М.В. Закревського, використавши серед інших джерел ним самим написані ав
тобіографії. Одна з них опублікована в «Описании Киева»1, другий її варіант — 
«Нарис життя автора» оприлюднив у 1911 р. Д.І. Яворницький2.

Микола Васильович Закревський народився 
9 червня 1805 р. у Києві на Подолі, де батьки 
мали власний будинок неподалік від Фло- 
рівського монастиря. Жахлива пожежа 1811 р. 
винищила майже весь Поділ, не пощадила вона 
і їхню оселю. Згодом батько помер. Син з 
матір’ю залишилися у бідності. З квітня 1820 р. 
навчався у Вищій гімназії, що відкрилась у січні 
1812 р. у Кловському палаці на Печерську. Вже 
з 16 років змушений був заробляти гроші на 
життя собі і матері уроками і репетиціями з то
варишами. Постановка навчання у гімназії не 
могла задовольнити допитливого юнака. Допов
нюючи свою книгу у похилому віці, він характе
ризує педагогічний процес таким чином: «Здесь 
кстати из наших воспоминаний присоединить 
несколько слов о состоянии этой Высшей гим
назии в начале ее учреждения. Нынешние сред
ние учебные заведения относительно управле
ния, преподавания и надзора за учащимися име
ют еще многие и существенные недостатки, но 
они отличаются гораздо большим прогрессом в 

М.В. Закревський сравнении с тем состоянием, в котором эти учи-
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лища находились в начале текущего столетия, т. е. вскоре по учреждении своем. 
Киевская гимназия, состоявшая тогда собственно из шести классов, была как бы 
продолжением трехклассного уездного училища. Для каждого урока назначалось 
по два часа, поутру от 8 до 12-ти часов было два урока, а после обеда от 2 до 4-х 
один урок. Инспекторов тогда не полагалось по штату, следовательно надзора за 
исправным преподаванием и за приходящими учениками не было никакого. Ди
ректоры показывались только для соблюдения служебного порядка. Преподавание 
велось по произволу; учители приходили в класс когда хотели и преподавали по 
своему усмотрению и умению, без программы и без контроля. Наставники не спе
шили на уроки, сокращая это время наполовину. Между этим, до прихода учите
лей, ученики обыкновенно производили шалости, шум и драку, нередко составля
ли кулачный бой, выходили класс на класс или потешались состязанием едино
борцев. Появление учителя прекращало шум. Но слабые характером наставники 
обыкновенно были в классе мучениками шалостей и дерзостей учеников. Учители 
с энергиею расправлялись с шалунами по своему. Поставить разом десяток лени
вых и непослушных в угол или на колени было не редкость; для лучшего внуше
ния морали употреблялись линейка и прут, а в азарте внушение подкреплялось да
же пощечиною. Преподавание свое многие учители начинали словами: говори 
урок, который все ученики по порядку большею частию прочитывали по тетрад
ке, потому что учители в это время, собравшись по два или по три, прохаживались 
по зале. Потом одним из учеников производилась диктовка, являлся учитель и за
давал урок отсюда и посюда; тем преподавание и оканчивалось. Механическое за
учивание математических формул из Конических Сечений, Сферической Триго
нометрии, Дифференциального и Интегрального исчисления, без всякого объяс
нения, как эти формулы образовались — все это производило только отвращение 
в учениках к математике. В последних классах едва знали первоначальные грам
матические правила латинского, немецкого и французского языков, а по-гречески 
с трудом разбирали азбуку. Гимназисты, поступившие потом в университет, долж
ны были снова начинать ученье, чтобы с успехом пользоваться преподаванием 
профессоров. Теперь можно себе представить весь вред и невозвратную потерю 
времени, коим подвергались бедные дети от описанного выше образа преподава
ния. Если и были исключения, потому что некоторые учители понимали свое де
ло и относились добросовестно, то крайне малое число этих тружеников не могло 
иметь большого влияния на обший ход преподавания. Этим объясняется и та ма
лочисленность учеников в гимназии, которая продолжалась до времени ее преоб
разования. Публика понимала это печальное положение училища и только край
ность заставляла отдавать детей в подобное заведение. Так было и в других гимна
зиях (См.: Харьк. губ. вед. 1870 г. № 33)».

Здається, саме нужда примусила М.В. Закревського прислухатися до поради 
директора гімназії і за півроку до закінчення навчання, у листопаді 1824 р., 
посісти посаду помічника губернського архітектора К. Вейцлера у Житомирі. Не 
останню роль, очевидно, відіграли захоплення архітектурою і сподівання здобу
ти професійні навики. Однак невдовзі, коли з’ясувалося, що не може працювати 
з людиною, яку не поважає, знову постала проблема вибору. У травні 1825 р. 
Микола Васильович їде шукати місця до столиці. Три роки перебування у Пе
тербурзі були важким випробуванням. Він давав приватні уроки, переписував 
папери у присутственних місцях, не отримуючи платню. Напевно, сподівався 
виправити свідоцтво, в якому магістратський секретар у Києві допустився по
милки, і це унеможливлювало отримання посади. «Весь цей час був для мене 
змарнований», — напише він пізніше. Разом з тим, тривале перебування в умо
вах крайньої злиденності цілком імовірно підштовхнуло до висновку про не
обхідність здобуття професійної освіти. У лютому 1828 р. Закревський повер
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тається до Києва, закінчує гімназію і у грудні 1829 р. поступає на юридичний 
факультет Дерптського (нині Тартуський — в Естонії) університету. І знову не
стача засобів для життя примусила покинути навчання. У червні 1831 р. він вже 
працює учителем російської мови у повітовому училищі м. Вайсенштейн Ест- 
ляндської губернії, звідки на заохоту 1 січня 1834 р. переведений учителем 
російської мови, історії і географії губернської гімназії у м. Ревелі. Через 
16 років, у вересні 1847 р., дослужившись до чину надворного радника, за влас
ним проханням пішов у відставку з невеликою пенсією — всього у третину 
платні. Що спонукало до такого вчинку? Певну відповідь знаходимо в автобіог
рафії: «Через неприхильність остзейських жителів до усього російського, служ
ба російських учителів там важка й обтяжлива»^. Вірогідно, була й інша причи
на. Через два тижні по виході у відставку Закревський з дружиною їде у Петер
бург тільки для того, щоб вивчити матеріали експедиції 1810 р. до Києва, в якій 
брали участь К.М. Бороздин, О.І. Єрмолаєв і Д.І. Іванов. Описи, креслення і 
малюнки київських пам’яток, зокрема копії мозаїк Софійського собору, вони 
передали у Публічну бібліотеку. Там же зберігалося і відоме Остромирово Єван
геліє, яке мріяв подивитися дослідник. Так, саме наукові інтереси взяли верх 
над усім. Вже друге десятиліття М.В. Закревський ретельно вивчав історію 
Києва, збирав і копіював необхідні матеріали, тому виїзд із Естляндії був, безу
мовно, продиктований прагненням бути ближчим до джерел і наукових кіл. Че
рез місяць він прибув до Москви, оскільки попечитель Московського навчаль
ного округу Д.П. Голохвастов пообіцяв місце учителя гімназії у Рязані. Чекати 
довелося півтора року. З квітня 1849 р. до квітня 1850 р. Закревський працював 
наглядачем при пансіоні Рязанської гімназії, шо його зовсім не влаштовувало. 
Зі смертю покровителя розраховувати на отримання учительської посади не до
водилося. Він повертається до Москви, а у травні 1850 р. приїздить до Петер
бурга. Тут у 45-річному віці декілька місяців навчається у рисувальному та 
архітектурному класах Академії мистецтв. «... Я хотел удовлетворить свои стра
сти в архитектуре, — пише він у життєпису, — которую питал с самых юных лет, 
и остаток жизни намеревался посвятить сему искусству; но и это желание мое 
не имело успеха»4. Причина тривіальна — страшенно дороге столичне життя бу
ло не по кишені. У грудні 1850 р. Закревські повертаються до Ревеля, де через 
три роки у них з’явився нарешті власний будинок. Життя стабілізувалось, була 
можливість спокійно займатися улюбленою науковою працею, малюванням і 
музикою. Микола Васильович полюбляв гру на скрипці, брав участь у бла
годійних концертах, нерідко виконуючи першу партію.

У жовтні 1859 р. трапилося велике горе — померла дружина, з якою було 
прожито 23 надзвичайно щасливі роки. Дітей не було. Єдиним сенсом життя по
ставала наукова робота, тому Закревський вирішив покинути Ревель. Ми не мо
жемо впевнено стверджувати, які саме чинники вплинули на вибір місцем про
живання Москви, а не Києва, куди він мріяв переселитися. Припустимо, шо 
вибір був зумовлений втратою зв’язків з батьківщиною, а коло знайомих, в яких 
він знайшов матеріальну і моральну підтримку своїм творчим прагненням, було 
зосереджено у Москві. Тут М.В. Закревський прожив останні 12 років життя, тут 
побачили світ його книги, тут він помер 29 липня 1871 р.

Ще з юних років він був захоплений ідеєю написати якомога повнішу історію 
рідного Києва. Поштовхом до цього стала праця М.Ф. Берлинського «Краткое опи
сание города Киева», видана у Петербурзі 1820 р. Фактично це була перша наукова 
спроба систематизації історії міста і характеристики його найважливіших історико- 
культурних пам’яток. Для того, щоб краще уявити місце і значення М.В. Закрев- 
ського у галузі києвознавства, слід хоча б коротко охарактеризувати здобутки цієї 
галузі науки у першій половині XIX ст.
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Розвиток історичної науки, археології, відкриття університетів, у тому числі 
Київського у 1834 р., що набули відразу значення наукових центрів, діяльність 
окремих учених, місцевої інтелігенції, перших наукових товариств сприяли ста
новленню історичного краєзнавства. Швидкі темпи урбанізації як наслідок про
мислових революцій, викликали суспільний інтерес до міста як осередку ма
теріальних і духовних цінностей, до його історії і ролі у житті суспільства. Ради
кальна реконструкція історичних міст у XIX ст. супроводжувалася численними 
знахідками старожитностей й одночасно втратами пам’яток, що зумовило інте
рес до їх вивчення і рух за збереження. До цього слід додати і такий важливий 
фактор, як культурно-національний рух у Європі, що набув особливого загост
рення в Україні внаслідок загрози втрати національної самобутності українсько
го народу через розподіл країни поміж Російською і Австрійською імперіями і 
ліквідації Гетьманщини наприкінці XVIII ст. Зростає загальний інтерес до історії, 
мови, фольклору, традицій народу. Київ, стародавня столиця українців, став 
об’єктом активних краєзнавчих студій, які царський уряд намагався спрямувати 
у русло офіційної великодержавної доктрини «трьох столиць». Згідно з нею 
Москву, Петербург і Київ було проголошено уособленням відповідно народності, 
самодержавства і православ’я. Зауважимо, що не уникнув ідеологічного тиску і 
свідомий українець М.В. Закревський. У передмові до «Описания Киева», напри
клад, він називає місто «кращим діамантом у короні наших Государів», а у 
збірнику «Старосветский Бандуриста» визначає українську мову як «малороссий
ское наречие» і не вбачає перспектив її подальшого розвитку. Свідомо чи ні, але 
ж цілком об’єктивно автори перших українознавчих студій у різних галузях нау
ки накопичували матеріал, що доводив автентичність пам’яток старовини ук
раїнського народу, тобто їх своєрідність, неповторність і значущість для розвит
ку культури багатьох слов’янських народів, у тому числі російського. Власне, 
офіційна доктрина прислужилася розгортанню досліджень Києва. Ще наприкінці 
XVIII ст. за наказом царського уряду почали збирати інформацію про київські 
старожитності, але за браком достовірних відомостей це викликало значні труд
нощі. Перші описи київських пам’яток було опубліковано у книгах «Путешест
вие ея императорского величества в полуденный край России, предпринимае
мое в 1787 г.» (1786 р.) і «Достопамятнейшие древности Киева» (1795 р.). Тому 
поява у 1820 р. книги М.Ф. Берлинського «Краткое описание города Клева, со
держащее историческую перечень сего города», побудованої не лише на письмо
вих, а й на археологічних джерелах, була справжньою подією і поклала початок 
києвознавству. У 1844 р. він опублікував частково в альманасі «Молодик» «Ис
торическое обозрение Малороссии и города Киева». На жаль, і досі не видана 
його «Пространная история города Киева с топографическим его описанием, со
бранная из разных киевских книгохранилищ и исторических рукописей», яка 
могла б певною мірою змінити шлях києвознавчих студій. У 1820-х рр. з’явили
ся перші грунтовні історико-топографічні описи найвідоміших київських 
пам’яток — Софійського собору і Києво-Печерської Лаври, зроблені митрополи
том Є. Болховітіновим. Він же підсумував і опублікував результати археологічних 
досліджень К.А. Лохвицького в історичній частині міста тощо. У 1835 р. було за
сновано перше наукове товариство у Києві — Тимчасовий комітет для 
дослідження старожитностей у Києві, з ініціативи якого виник Музей старожит
ностей при університеті. Лише за збігом обставин М.В. Закревський не очолив 
цей музей через кілька десятків років.

Значне місце у розвитку києвознавства посідають праці ученого-енциклопеди- 
ста, першого ректора Київського університету М.О. Максимовича. Заснований 
ним літературно-історичний альманах «Киевлянин» (1840, 1841, 1850 рр.) предста
вив цілу низку творів з історії міста, у тому числі свого фундатора. Серед них істо-
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рико-топографічна праця «Обозрение старого Киева», «Выдубицкий монастырь», 
«Родословные записки киевлянина» та інші, декілька його статей опублікували 
«Киевские епархиальные ведомости», інші періодичні видання. Серед видань то
го часу відзначимо також «Обозрение Киева в отношении к древностям» 1847 р., 
«Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии» 1848 р., «Статистичес
кое описание Киевской губернии» 1852 р., видані за сприянням Київського 
цивільного губернатора І.І. Фундуклея, який залучив до їх написання відомих 
фахівців, зокрема М.О. Максимовича, Д.П. Журавського. Величезну роль у зби
ранні, вивченні та публікації джерел, у тому числі з історії, економіки, географії, 
статистики Києва, відіграла організована у 1843 р. Тимчасова комісія для розгля
ду давніх актів. Її фундаментальні видання «Архив Юго-Западной России», «Ак
ты, относящиеся к истории Западной России», «Памятники, изданные Времен
ной комиссией для разбора древних актов» також були використані М.В. Закрев- 
ським при підготовці своєї книги.

Матеріали з історії Києва дослідник почав збирати ще під час навчання у 
Дерптському університеті, який мав багату бібліотеку. Нерідко відмовляючи собі 
у необхідному, виписував книги, періодичні видання, копіював малюнки — 
краєвиди і пам’ятки міста. Перша книга «Очерк истории города Киева», неве
лика за обсягом — всього 68 сторінок, вийшла в Ревелі 1836 року. Вона зали
шилась майже непоміченою у науковому світі. Протягом 10 років її автор не
втомно поповнює свої знання, збирає, систематизує і обробляє усі доступні йо
му джерела. Не маючи коштів на видання, він передає перероблений твір (а це 
150 аркушів рукопису й понад 100 власноручних малюнків) до Публічної 
бібліотеки у Петербурзі. Протягом 2,5 років доповнив і вніс зміни до копії і у 
травні 1848 р. передав працю відомому славісту, професору Московського 
університету, секретарю Товариства історії та старожитностей російських та ре
дактору його «Чтений» О.М. Бодянському. Сам родом з України, він приділяв 
особливу увагу публікації українських пам’яток. Вже у червні почали друкувати 
опис Києва М.В. Закревського, але встигли видати тільки половину. За 
публікацію у журналі перекладу твору англійського посла у Москві Д. Флетчера 
«О государстве русском» 1591 р., в якому цар Микола І побачив зневажливе 
ставлення до імператора та церкви, М.О. Бодянського усунули з посади редак
тора, а журнал закрили. Ще 10 років твір Закревського чекав видання. Однак 
О.М. Бодянський не забув про нього. У 1857 р. Осипа Максимовича знов оби
рають секретарем товариства і редактором журналу^, а наступного року — у 
травні 1858 р. «Летопись и описание города Киева» М.В. Закревського було 
опубліковано. За цей твір автор у серпні 1859 р. був удостоєний звання дійсно
го члена товариства, що було найвищою оцінкою довгоочікуваної книги. Проте 
й ця величезна за обсягом праця — 950 сторінок, вже не задовольняла дослідни
ка, оскільки накопичилося багато нового матеріалу, який він старанно збирав 
упродовж усіх цих років. У травні 1863 р. Закревський навіть влаштувався пра
цювати у Московський публічний музей помічником бібліотекаря, не тільки 
щоб заробити гроші, а й маючи на увазі подальшу доробку свого твору. Його за
хоплює й активне науково-громадське життя Москви. У 1863 р. він був одним 
із засновників Товариства давньоруського мистецтва, багато зусиль доклав до 
його розбудови, залучення нових членів.

Влітку 1864 р. після 35-річної розлуки М.В. Закревський приїхав у Київ. «Не 
станем упоминать о чувствах, с какими мы вступили на родную землю, — пи
сав він, — чувства эти не ложатся на бумагу»**. За мету поїздки було поставлено на 
місці оглянути київські пам’ятки, зробити малюнки мозаїк і фресок, поспілкува
тись з київськими дослідниками. Здається, не останньою була надія знайти мож
ливість повернутися на рідну землю, яка ледве не здійснилась. У Києві відбулося



4 6

особисте знайомство і зав’язалися дружні стосунки з протоієреєм Софійського со
бору П.Г. Лебединцевим — редактором «Киевских епархиальных ведомостей», 
істориком, автором багатьох праць, зокрема про історичну топографію, храми 
Києва, а також з М.Д. Іванишевим — ректором Київського університету, відомим 
істориком права, одним із засновників Тимчасової комісії для розгляду давніх актів 
і головним редактором її видань. Обговорювалась ідея настановити М.В. Закрев- 
ського на посаду хранителя Музею старожитностей при університеті7. Однак зго
дом цю посаду було скасовано, а обов’язки хранителя покладено на одного з про
фесорів. Крім того, на початку 1865 р. М.Д. Іванишева було переведено у Варша
ву. У листі до П.Г. Лебединцева від 1 грудня 1864 р. Закревський пояснює, що за
важає його переїзду у Київ: «Положа руку на сердце, говорю вам откровенно, что 
хотя любовь моя к родине очень и очень велика и что она-то, собственно, причи
ною, что, без всякого вознаграждения, следовательно безкорыстно, с 1831 года по
святил всю последнюю половину жизни своей изучению Киева и желаю написать 
ее, насколько уменья хватит: но материальные средства, по расчетам холодного 
ума, должны стоять не на последнем месте. Ubi panis, ubi patria; иначе я не мог бы 
прилично существовать и притом своими же средствами издать преднамереваемое 
Описание Киева; потому что не имею надежды на помощь ниоткуда. А потому на 
перемещение мое в Киев я смотрю таким образом: если я получу там место с при
личным вознаграждением, то это было бы для меня в высшей степени приятно; 
если же это не удастся, то обстоятельство это нисколько не повергнет меня в от
чаяние, по следующим причинам: 1 -е, с будущего года наш штат при Московском 
Музеуме (утвержденный первоначально на три года в виде опыта) подвергнется 
большой переделке 8, и оклады наши положено увеличить (на сколько? — это 
один Аллах ведает). 2) Мне остается выслужить до полного пансиона 3 1/2 года; 
следовательно, прерывать теперь службу без всяких уважительных причин было бы 
как-то странно. 3) В это время — если Богу угодно — я могу напечатать свое вто
рое издание Описания Киева здесь же, в Москве, и притом тем удобнее, что ли
тографии московские, — между ними есть отличные, — стоят несравненно на выс
шей степени совершенства, чем киевские и, по причине конкуренции, гораздо де
шевле. Не поскучайте, почтеннейший о. протоиерей! Всем этим балластом я осме
лился утруждать внимание ваше для того только, чтобы показать вам, что переме
щение мое в Киев далеко не составляет исключительную цель моего знакомства с 
вами и моих писем, но что личные ваши качества составляют главную, и скажу 
смело, единственную причину моей привязанности и признательности к вам...»9

За рекомендацією М.В. Закревського у члени Товариства давньоруського мис
тецтва були прийняті у 1865 р. П.Г. Лебединцев, М.Д. Іванишев та священик 
церкви Різдва Богородиці на Подолі О. Желтоножський1®. Останній відомий 
тим, що протягом 10 років відновлював фрески XI ст. Софійського собору, 
відкриті у 1843 р. академіком Ф.Г. Солнцевим, а також розписи церкви Спаса 
на Берестові. Однак діяльність товариства згодом викликала гірке розчарування, 
оскільки була далекою від справжньої науки. З 1864 р. Микола Васильович бе
ре участь у роботі заснованого того ж року Московського археологічного това
риства. Його голова — граф О.С. Уваров, відомий археолог, який досліджував 
серед інших і античні пам’ятки півдня України, зацікавився працею Закревсько
го про Київ. На засіданні товариства 7 грудня 1865 р., доповівши про закінчен
ня доопрацювання опису Києва, О.С. Уваров зокрема сказав: «Это сочинение 
рассмотрено многими знатоками отечественных древностей, которые его счита
ют самым полным и добросовестным из всех доселе вышедших сочинений об 
этом предмете. Оно должно сопровождаться атласом рисунков. [,..]Лицо, .жела
ющее остаться неизвестным, сочувствуя цели и деятельности Московского ар
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хеологического общества, изъявило желание взять на себя издержки печатного 
сочинения, а потому ныне и приступило к печатанию его в типографии Граче
ва и К°, а на заглавии сочинения г. Закревского будет напечатано: Издание 
Московского археологического общества»**.

Цим «невідомим» був О.С. Уваров, який також субсидіював поїздку Закревсь- 
кого у травні 1866 р. до Петербурга для вивчення матеріалів у Публічній 
бібліотеці та Археологічній комісії. Невтомний автор продовжував поповнювати 
джерельну базу свого дослідження, у чому також переконує його записка «Изда
ваемое Описание Киева», оприлюднена на засіданні товариства 22 лютого 1866 
року. В ній окреслено коло проблем, які необхідно було вирішити: мати копії 
фресок церкви Спаса на Берестові, розчищених О. Желтоножським, мозаїк 
Софіївського собору, зроблених у 1810 р. художником Д.1. Івановим і переданих 
у Публічну бібліотеку; планів Києва, що збереглися у Київському губернському 
правлінні і Міській Думі, насамперед XVIII ст. Без них він не міг вказати місце- 
розташування багатьох урочищ, про які знав від старожилів, і церков, що заги
нули у пожежі 1811 року. Серед останніх — Святодухівська, Василівська, Возне- 
сенська, Спаська. Особливий інтерес становили матеріали Археологічної комісії, 
до якої було наказано передавати із присутственних місць документи. В їх числі 
було 325 джерел, переданих Київською духовною академією і з архіву Київської 
казенної палати. Тільки 76 з них були опубліковані в працях Тимчасової комісії 
для розгляду давніх актів у Києві. Закревський зазначає: «... Между тем иногда 
встретившееся название какой-либо местности открывает исторический факт, 
бывший дотоле неизвестным. Например, местность, на которой выстроен теперь 
университет в Киеве, издавна называлась Панковщина. Не будь напечатана гра
мота, никак нельзя догадаться, что в 1516 г. марта 17-го, 1562 г. октября 18-го, 
1577 г. июля 6-го, был Софийским наместником Василий Панкович, который 
овладел этим местом, принадлежавшим Софийской кафедре, без ведома митро
полита продал его, чем причинил тяжбу и даже нарекания в народе. Таких при
меров довольно. Красница, Кудрявей, Лукьяновка, Юрковица, Сырец, Уваров 
великий и проч. и проч. ...Следовательно, упоминаемые 249 актов, которые не 
изданы, подлежат еще тщательному рассмотрению»1-.

У 1868 р. фундаментальна праця «Описание Киева» М.В. Закревського була 
опублікована. Вона складається з передмов до першого і другого видань, двох ос
новних частин: «Летопись города Киева» і «Описание Киева», 13 додатків (усьо
го 949 сторінок), а також окремого альбому малюнків та креслень на 13 великих 
аркушах. У першій частині охарактеризовано природу, клімат, географічне поло
ження, населення міста, викладено його історію від найдавніших часів до сере
дини XIX ст. Найбільшу цінність має друга частина книги, в якій автор вперше 
узагальнив відомості про історичні місцевості Києва, видатні споруди, пам’ятки 
і зв’язані з ними події. Побудована книга постатейно, як енциклопедично- 
довідкове видання. У додатках наведено списки київських митрополитів, 
намісників і архімандритів Києво-Печерського монастиря, настоятелів Ми
хайлівського та ігуменів Межигірського монастирів, ректорів академії, правителів 
Києва- (литовських намісників, польських і російських воєвод, генерал-губерна
торів, цивільних губернаторів, войтів, комендантів тощо). Надруковано тексти 
кількох документів. Список використаних джерел складається з 119 номерів, в 
кожному з яких не тільки названо, а й прокоментовано декілька книг, статей, 
інших матеріалів. Малюнки, зроблені власноручно автором, представляють зоб
раження фресок і мозаїк Софійського собору, церков Спаса на Берестові і Деся
тинної, давньоруських ювелірних виробів тощо. П’ять карт дають уявлення про 
Київ різних часів: X ст., 988—1240, 1400—1600, 1700—1800 рр., узагальнюють їх
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плани 1240, 1800 та 1864 рр. Визначний історик Кйєва В.І. Щербина, аналізую
чи плани міста, опубліковані М.Ф. Берлинським, М.В. Закревським, М.О. Мак
симовичем, писав, що всі вони «мають свою вартість, бо їх зроблено на підставі 
вивчення з боку дослідників історії міста та останків старовини, що зберігалися 
ще за їх часів, і що нині вже не існують; але все ж вони не можуть заступити 
тодішніх планів, що їх було б зроблено за відповідних діб життя міста»

Автор добре розумів, що його твір не досконалий. Про це свідчить передмо
ва до видання, в якій він зауважує, що «знаходити недоліки досить легко, але 
важко працювати», закінчуючи її так: «... не кляните, но благословите!» До того 
ж відомо, як пильно він стежив за новинками у галузі києвознавства, продов
жував обробляти документальні джерела вже у той час, коли книга набиралась 
у друкарні. Вихід «Описания Киева» був значною подією в історіографії міста. 
Схвильовано зустрів її один з найосвіченіших знавців міста М.О. Максимович. 
В одному з листів до історика, академіка Російської АН М.П. Погодина він на
писав: «Какой дорогой подарок для Киева сделан в Москве к новому 1868 году! 
...Честь и хвала графу А.С. Уварову и всему Московскому археологическому об
ществу, не пощадившему иждивения на издание этой обширной книги. Хвала 
трудолюбивому уроженцу киевскому, так усердно и долго работавшему над опи
санием древней матери городов русских! Полнотою содержания оно превосхо
дит все бывшие доселе описания и обозрения Киева: это, можно сказать, запас
ный магазин всяких известий, сведений, мнений и соображений древних и но
вых, о богохранимом городе»14. Віддав належне виданню і такий видатний істо
рик, як М.І. Костомаров, який того ж року відгукнувся схвальною рецензією у 
поважному журналі «Вестник Европы» ̂  Твір М.В. Закревського був удос
тоєний Уваровської премії, а ім’я автора з тих пір включене до усіх відомих ен
циклопедичних видань. Наприклад, словник видавництва «Брокгауз — Ефрон» 
оцінює книгу як кращу у своїй ділянці, хоча, за думкою автора статті, «в общем 
исторические взгляды Закревского не шли глубже Карамзина, уасто неточны 
или совсем ошибочны, и из массы приводимых им отдельных фактов и указа
ний он не создает цельной последовательной картины»1**. «Русский биографи
ческий словарь» 1916 р., підкресливши багатство фактичного матеріалу «Описа
ния Киева», зазначає, шо воно на той час вже являло собою бібліографічну 
рідкість 17.

3 моменту виходу книги і до сьогодення вона знаходиться у центрі уваги 
дослідників Киева. 3 часом багато її положень спростовано або уточнено, нав
коло деяких і досі точаться суперечки. Той же М.О. Максимович відразу ж 
відгукнувся і критичними зауваженнями стосовно деяких тверджень М.В. За
кревського. Так, у своїй статті «Объяснительные параграфы о Киеве» він запе
речує відомості щодо історії, датування, місцерозташування таких київських 
пам’яток, як Трисвятительська, Воздвиженська, Іоанівська, Симеонівська церк
ви, Турова божниця, Миколаївська брама, київський замок та ін.18 Проте не бу
демо забувати, що книга М.В. Закревського була першою синтетичною працею 
з історії Києва, насамперед його пам’яток. Віддзеркалюючи ступінь вивчення 
предмета, вона не могла бути позбавленою помилок. Розроблена автором струк
тура видання, його методологічні засади стали зразком для багатьох аналогічних 
праць. Досить згадати «Киев теперь и прежде» М.М. Ващенка-Захарченка 
(К., 1888), «Киев: Путеводитель» К.В. Шероцького (К., 1917), «Київ: Путівник» 
за редакцією Ф. Ернста (К., 1930). Відмітною рисою книги М.В. Закревського 
на противагу усім популярним путівникам є те, що автор намагається дати 
історіографічний огляд і аналіз більшості висунутих положень і тверджень, тоб
то він робить висновки, описи пам’яток і подій на основі досягнень тогочасної
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науки або спираючись на доступні йому джерела. Автор постійно уточнював і 
знаходив нові дані, доповнював твір, мріяв про нове видання. Найкращим до
казом служить авторський примірник книги.

«Описание Киева» М.В. Закревського. Титульні сторінки з авторськими правками

Історію його надходження до Національного музею історії України встанови
ти, на жаль, неможливо, оскільки перші інвентарні книги, акти передачі літера
тури до бібліотеки не збереглися. Вона зареєстрована у 1948 р. під № 9838 без 
будь-яких супровідних даних. Книга являє собою конволют (як правило, 
зустрічається у 2-х томах) в обкладинці світлого кольору з аркушами різного 
розміру і широкими полями, тобто не обрізаними під формат. На титульній 
сторінці автором власноручно написано: «Издание третье, вновь переделанное, 
исправленное и против второго издания значительно умноженное с атласом ри
сунков и чертежей», на звороті: «Собственный экземпляр сочинителя, вновь пе
ределанный, исправленный и дополненный». Фотопортрет автора з «Описанием 
Киева» в руках датований ним 16 жовтня 1867 р., передмова — 15 грудня 1869 ро
ку. М.В. Закревський пише, що ретельно перевірив усі зауваження, висловлені до 
попереднього видання, виправив помилки, залишивши поза увагою ті критичні 
висловлювання, які на його погляд недостатньо обґрунтовані. У зв’язку з тим, що 
атлас і додатки до книги не збереглися, ми не можемо впевнено стверджувати 
слідом за автором про збільшення твору на третину. Примірник має величезну 
кількість виправлень, на полях сторінок і вклеєних аркушах красивим, чітким по
черком вписано безліч нового тексту. Доповнення і зміни різноманітні за харак
тером. Наприклад, значною мірою збільшений розділ «Стан міста» у давньоруську 
добу, структурно розподілений таким чином: 1. Положення і кордони. 2. Бож
ниці. 3. Число мешканців. 4. Зовнішній вигляд киян і прикраси. 5. Житло. 6. Зви
чаї. 7. Поховальні звичаї. 8. Торгівля. 9. Монети. 10. Письмена. По декілька 
сторінок нової інформації додано про прийняття християнства і князя Володими
ра Великого, доповнена історіографія щодо «Повісті минулих літ», включено до
датковий матеріал про стан Києва у 1651 р., київське ополчення у 1794 р., магде
бурзьке право, міські привілеї, польське повстання 1863 року. Значною мірою пе
рероблено статті про Боричів узвіз, Трисвятительську церкву, Видубицький мона-
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стар, Десятинну церкву, Золоті ворота, топографію Старого міста, історію Копи- 
ревого кінця, Юрковиці, Київської фортеці, Плоського, Пустинно-Микільського 
монастиря, Софіївського собору та про інші пам’ятки. Наново написана стаття 
про Кирилівський монастир. На сторінці 554 була стаття обсягом 0,5 сторінки 
«Церковные и священные вещи», яку замінено новим рукописним текстом на 
20 сторінках під назвою «Древности церковные и мирские». Цей матеріал містить 
відомості про археологічні знахідки першої половини XIX ст., яскраво ілюструє 
методологію дослідження автора й одночасно являє собою історіографічний огляд 
із зазначеної тематики. Його ми вміщуємо у додатку.

Маргарита ВАРШАВСЬКА, Лариса ФЕДОРОВА

«Описание Киева» М.В. Закревського. Сторінки книги з авторськими правками

М.В. Закревський мав намір змінити і структуру книги, розподіливши її на 
5 томів: 1. Літопис міста Києва. 2. Опис Києва. 3. Києво-Печерськ. 4. Києво- 
Поділ. 5. Додатки. Хронологія. На превеликий жаль, жодного з вказаних нових 
додатків не збереглося. Серед них списки ігуменів Пустинно-Микільського і Ви- 
дубицького монастирів, розпис київських храмових свят і днів, в які вшановується 
пам’ять місцевих святих, таблиця нещасних подій, перелік документів з історії 
Києва. Безпосередньо по друкованому тексту внесено доповнення у такі додатки, 
як списки правителів Києва, до 133 одиниць збільшено кількість джерел тощо.

У статті П. Крапиви, опублікованій 1987 р. в журналі «Радуга», згадується ше 
один авторський примірник «Описания Киева» М.В. Закревського, який немов
би знаходиться у бібліотеці Московського історико-архівного інституту19. Про
те публікація не має жодного посилання на джерела, відсутня і характеристика 
згаданого примірника. Не ставлячи під сумнів інформацію дослідника, все-таки 
не маємо можливості перевірити її та порівняти два примірники книги.

З часу виходу «Описания Киева» його не обминало жодне києвознавче 
дослідження, з’явилася сила нових ґрунтовних видань, але воно назавжди збе
реже значення першої узагальнюючої праці енциклопедичного характеру, яка 
була міцним підмурком подальших краєзнавчих студій з історії Києва.

Сьогодні важко проаналізувати, як відгукнулась на книгу не наукова гро
мадськість, а звичайні мешканці Києва, хоча маємо для з’ясування такої думки
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надзвичайно цікавий приклад. Микола Васильович порадів би разом з нами, ко
ли б дізнався, що через кілька десятків років врятував своїм авторитетом реліквію 
київського самоврядування — статую богині правосуддя Феміди, що прикрашала 
до пожежі 1811р. будинок магістрату на Подолі. Описуючи у своїй книзі цю мідну 
скульптуру, він зауважив, що йому невідомо, де вона тепер знаходиться. У Дер
жавному архіві м. Києва нам пощастило знайти лист мирового судді Сквирсько- 
го судового мирового округу 1.М. Дашкевича до директора Київського художньо- 
промислового і наукового музею М.Ф. Біляшівського від 8 листопада 1910 р., в 
якому розкривається доля цієї реліквії. І.М. Дашкевич описує, що знайшов її у 
1877 р. в коморі свого тестя Ф.І. Войтенка серед господарського мотлоху. Статуя 
була розламана на п’ять частин: «корпус статуи с головой, вогнутой внутрь туло
вища (предполагается, в пожаре 9 июля 1811 г. она была раскалена и, получив 
удар в голову при падении какого-либо тяжелого предмета, сделалась сутулова
той), 2 руки прикреплялись в локте к туловищу винтами и раздвоенная чечевица, 
на верхней части ее сохранилась надпись. Не хватает: весов, которые она держа
ла в левой руке, и меча в правой, каравшего неправду. Остались только рукояти 
того и другого предмета в ее руках». І.М. Дашкевич показав знахідку професору 
Київського університету В.Б. Антоновичу, який визначив її Фемідою Магістрат
ською, у чому впевнював і напис: «Зделана 1777 г. декабря 20 за правлением на
дворного советника войта Григория Сидоровича Пивоварова, бурмистра Дмитрия 
Александровича и райца Николая Леонтовича». Статуя була дуже популярною се
ред киян. Автор листа пише: «Недаром киевские старожилы, по словам двоюрод
ного деда моего археолога-бытописателя г. Киева Закревского при одном воспо
минании о ней волновались: «нема в Киеве правды», говорили они, а другие по
давали им реплику: «сгорила». Помня эти милые рассказы дедушки Закревского, 
когда я случайно увидел эту статую в кладовых тестя, бывшего Городского голо
вы, я сразу определил, с какой дамой имею дело». Статую було подаровано му
зею20 —попереднику Національного музею історії України, звідки у 1982 р. пере
дано новоствореному Музею історії міста Києва, де вона експонується в одному 
з залів.

Іншою провідною ідеєю життя і творчості М.В. Закревського було збирання 
пісень, прислів’їв, приказок, загадок, складання словника української мови. 
Цим він займався з 1840 р. У 1859 р. для того, щоб зручніше було видати збірку 
накопичених матеріалів, він влаштувався коректором у друкарню Московського 
університету, незважаючи на невелику платню за важку працю. У 1860—61 рр. 
збірка «Старосветский Бандуриста» була опублікована. Велика за форматом 
книга обсягом VIII + 628 сторінок складається з трьох частин: 1. Избранные ма
лороссийские песни и думы (190 творів). 2. Малороссийские пословицы, пого
ворки и загадки и галицкие приповедки (3878 висловів). 3. Словарь малороссий
ских идиомов (11 127 слів).

Вважаючи українську своєю рідною мовою, хоч більшу частину життя провів 
за межами України, Закревський не тільки пам’ятав її, а й уважно стежив за но
винками новітньої української літератури, робив виписки, ревно захищав «ма
лоросіян». Свою тугу за батьківщиною він висловив епіграфом до книги: «Тебе, 
милу Украйну, повек не забуду». У передмові до збірника, зупинившись на пи
таннях формування української мови, її взаємозв’язку з польською та 
російською, думки учених з цих проблем, він відстоює право свого народу на 
розвиток рідної мови і літератури.

«Старосветский Бандуриста» з’явився на тлі національного піднесення, яке су
проводжувалося виданням етнографічних, фольклорних, інших наукових праць, 
художніх творів українською мовою. Природним був протест проти офіційної 
політики, коли після остаточного знищення української державності наприкінці



XVIII ст., уряд спрямував усю силу влади на русифікацію України, на 
переслідування української мови як мови «простолюдинів». Відомий вчений 
О.М. Пипін — автор чотиритомної «Истории русской этнографии» (1890— 
1902 рр.), 3-й том якої присвячений Україні, аналізуючи процес українського 
відродження у першій половині XIX ст., вбачає його джерела «в жизненной силе 
народного существа, в том новом социальном и литературно-поэтическом инте
ресе к народному, которое составляет знаменательное историческое явление не 
только русско-славянской, но и всей европейской жизни нового времени»21.
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«Описание Киева» М.В. Закревського. Сторінки книги з авторськими правками

Без цього етапу — первісного накопичення матеріалу — розвиток фольклори
стики, етнографії, мовознавства як наук був неможливий. Ціла низка таких ви
дань, підготовлених блискучими ученими, письменниками, діячами культури, які 
безумовно знав і використав для своєї праці М.В. Закревський, з’явилися у перші 
десятиліття XIX ст. Серед них «Грамматика малороссийского наречия» 
О. Павловського (1818), граматика української мови Й. Левицького (німецькою — 
1834, 1849 і 1850), збірки українських пісень М. Максимовича (1827, 1834, 1849), 
«Малороссийские пословицы и поговорки» В. Смирницького (1834), «Запорож
ская старина» I. Срезневського (1834), «Галицькі приповідки і загадки» Г. Ільке- 
вича (1841), «Памятники для истории языка и словесности южнорусской» (1840) 
і «Народные южнорусские песни» (1854) А. Метлинського та інші.

Упорядник «Старосветского Бандуриста» використав також публікації у 
періодичних виданнях, твори Г. Сковороди, Г. Котляревського, Є. Гребінки, 
С. Величка, П. Куліша, додавши власний матеріал. У першій частині він зібрав 
як народні пісні, так і ті, що вибрав з творів українських письменників, супро
водивши деякі з них коментарями. У збірку приказок включено близько 
300 висловів, які він пам’ятав з юних років. Основна частина загадок вибрана з 
опублікованих видань. Словник української мови становить найбільшу за обся
гом частину книги (с. 245—615). До нього включено для порівняння слова інши
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ми мовами і вказано на використання слів у новітніх письменників або у дав
ньоруських пам’ятках. Наприкінці вмішено прокоментовану видавцем бібліо
графію видань, які слугували джерелом лексикографічного матеріалу.

Критика зустріла книгу неоднозначно. У журналі «Основа» у 1862 р. з’явило
ся два відгуки: співробітника журналу, історика, етнографа П. Єфименка22 й істо
рика, етнографа, журналіста і видавця О. Гатцука28. П. Єфименко піддав збірку 
нищівній критиці через відсутність наукової класифікації і аналізу пісень, вико
ристання авторських творів і опублікованих видань, неправильний переклад ук
раїнських слів, включення до словника російських слів тощо. Висловлений 
М.В. Закревським намір продовжити роботу над збіркою, доповнити її у майбут
ньому граматикою, витягами із літературних творів, історичних статей, літописів, 
документів і т. ін:, викликав у рецензента майже неприхований скепсис: «... труд
но предполагать, чтобы из рук г. Закревского вышло что-нибудь путное». Більш 
об’єктивний і спокійний відгук опублікував О. Гатцук, зауваживши відразу, що на 
той час не було жодного більш-менш повного українського словника або грама
тики. Вказавши на недоліки видання, він схвалив у цілому збірку, особливо 
підкресливши значення словника. Він пише: «В настоящее время мы менее, чем 
когда-нибудь, можем давать значение частным мнениям и даже направлениям, 
которыми испещрено наше небольшое общество, и более чем когда-либо обяза
ны ценить добросовестную передачу фактов и стремление облегчить пользование 
ими: а это-то именно и составляет цель и характер «Старосветского Бандуриста».

Не зупиняючись на інших відгуках сучасників, зазначимо, що матеріали збірки 
було використано, наприклад, у відомому виданні М. Номиса «Українські приказ
ки, прислів’я і таке інше» (СПб., 1864)24. Ім’я М.В. Закревського згадується у всіх 
наукових узагальнюючих працях з етнографії, фольклористики, літературознавст
ва. На нього посилається М.І. Петров в «Очерках истории украинской литературы 
XIX столетия»2 ,̂ О.М. Пипін, висловивши зауваження щодо відсутності наукової 
методології у збірці, оцінює словник як «полезный материал для будущего полно
го малорусского словаря»2 ,̂ М.Ф. Сумцов писав, що незважаючи на хиби й по
милки, «словарь був для українців добрим здобутком по досить багатому змісту, по 
деяким історичним вказівкам, нарешті по своїй закінченості, бо обійма усі букви 
алфавіту»27. У ряду перших фольклорних видань, що увійшли до скарбниці 
національної культури, сучасний дослідник М.М. Пазяк називає другу частину 
«Старосветского Бандуриста»28.

Із забороною видань українською мовою, починаючи з Валуєвського указу, 
такі книги стали справжніми раритетами. Можна уявити радість і здивування 
Д.І. Яворницького, коли йому був переданий авторський примірник «Старо
светского Бандуриста», підготовлений до другого видання. Книгу купив в ан
тикварній лавці Астаф’єва у Москві його друг — російський письменник, пере
кладач І.О. Бєлоусов. Після кожного друкованого аркуша було вставлено 
сторінки паперу, на яких рукою М.В. Закревського зроблено поправки і додат
ки. Д.І. Яворницький підрахував, шо було дописано 9 пісень, 630 приказок і 
прислів’їв, 11 загадок, 1205 нових слів, розширено статтю «О бывшем некогда 
отношении Малой России к Польше», додано «Очерк жизни сочинителя» і 
вклеено портрет автора, підписаний «Киевлянин Николай Васильевич Закрев- 
ский». Не маючи можливості проаналізувати зібраний матеріал і коштів на пе
ревидання, але чудово розуміючи цінність знайденого примірника, Яворниць
кий передав його у бібліотеку Катеринославського обласного музею імені 
О.М. Поля (тепер Дніпропетровський історичний музей імені Д.І. Яворницько
го), де книга була записана у відділі етнографії за № 17329. Як повідомили нам 
співробітники музею, тепер у музейній збірці цього видання немає. Можливо, 
воно загинуло під час евакуації музею у роки Другої світової війни.
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Єдиний слід, що залишився від тих авторських доповнень, це опубліковані у 
1927 р. співробітником ВУАН В.В. Білим додатки до прислів’їв, приказок та за
гадок. Зауваживши, що найбільша вада збірки — її компілятивність і невелика 
кількість оригінального матеріалу, він підкреслив, що тепер багатьох книжок, 
якими користувався Закревський, знайти майже неможливо, а тому опублікова
ний у ній матеріал досить цікавий для порівняльних студій як першоджерело ЗО.

Завдячуючи В.В. Білому, який видрукував також нотатки «Кому подарены 
книги Бандуриста», маємо можливість окреслити коло її поширення і знайомств 
М.В. Закревського. Виходячи з того, що 601 примірник був подарований Това
риству історії та старожитностей російських, можемо припустити, що видання 
книги здійснене не без допомоги О.М. Бодянського, який з 1857 р. знов обійняв 
посаду секретаря товариства і редактора його «Чтений». Ім’я О.М. Бодянського 
стоїть першим у зазначеному списку. У 1861 р. йому подаровано 8 примірників. 
П.О. Куліш, В.М. Білозерський, М.О. Максимович, О.О. Котляревський, 
М.І. Костомаров, М.П. Погодин, І.І. Срезневський, М.Д. Іванишев, П.Г. і Ф.Г. Ле- 
бединцеви — далеко не повний перелік осіб, позначених у реєстрі. Кожен з них 
брав участь і посідав своє місце у тогочасному культурному українському житті. 
Чітко розумів своє місце і роль у цьому русі й сам М.В. Закревський, який пи
сав: «Чтобы достигнуть этой цели (скласти повний словник української мови. — 
Автори), потребны и время, и совокупные силы многих любителей и знатоков 
народности, что, впрочем, при нынешнем развитии (прогресса) не замедлит ис
полниться. С этим убеждением и я приношу свою посильную лепту в общую со
кровищницу народного образования. Для будущих составителей, коих оказыва
ется не мало число, труд мой будет служить материалом и пособием. Помагай, 
Боже! — До готовой колоды добре огонь подкладаты». 1 11
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Дополнение к § 74.
М узей Д ревностей, страница 554 , строка 10 снизу.
П осле слов: и стали достоянием не столько М узея, 

сколько И стории Киева. Дополнить:

ДРЕВНОСТИ ЦЕРКОВНЫЕ И МИРСКИЕ.

Клад В. Харщевского. Об этом достопримечательном кладе, руковод
ствуясь статьею преосв. Евгения Болховитинова и некоторыми другими 
сообщениями, скажем следующее:

1824 г. мая 25 дня, в день праздника Св. Духа, киевский мещанин Ва
силий Харщевский, идучи поутру из Киево-Подола на гору Старого Ки
ева тропинкою, прямо к Михайловскому монастырю, и взошедши уже 
по тропинке возле ограды монастыря, против Боричева взвоза (на кото
ром стоит церковь Трехсвятительская), на скате старого вала наступил на 
выпуклый, из впадины обнажившийся красный кирпич, который лопнул 
под ногою его. Харщевский увидел, что это был горшок. Разломав его 
покрышку, он усмотрел там блестящее серебро и вынул оное в платок. 
Но заметив между вещами церковные, немедленно представил эту на
ходку в городскую полицейскую часть к приставу и потом полицмейсте
ру; а сей, пересмотрев у себя вещи и доведя до сведения губернатора, 
препроводил все это для описания к известному в Киеве любителю древ
ностей М.Ф. Берлинскому, приказав вырыть и самый горшок, в коем ле
жали эти драгоценности. По осмотре вещей оказалось:

1) Горшок, в коем положены были все эти древности, сделан из крас
ной горшечной глины в виде урны или конуса с округленным концом, 
обточенный горшечником рубчатыми полосками по поверхности, а вну
три гладкий и обожжен. Глубина горшка 15 3/4 дюйма; в верхнем отвер
стии поперечник 9 1/2 дюймов, а толщина черепка около одного дюйма,
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к верху сведен краями и наложен был покрышкою. См. Табл. 43, рис. 1. 
Под покрышкою этого горшка положена была на вещах парчевая мате
рия, вся истлевшая. Из оставшихся лоскутов заметно, что она была шел
ковая, наподобие нынешних леватинов, протканная клетчатыми, изви
листыми золотыми узорами. Нельзя отгадать, что составляли эти лоскут
ки: воздухи церковные, на сосуды налагаемые, или какую церковную пе
лену, или омофор архиерейский? — Под этим парчевым покровом поло
жены были следующие вещи:

2) Серебряный на подножке потир или напрестольная чаша, низкая; 
по четырем сторонам ее выпуклые чеканью изображения в кружках: 
а) Спаситель, правою рукою благословляющий двумя последними пер
стами к большому преклоненными, а указательный и средний стоящие; 
левою же рукой держащий Евангелие; по сторонам его надпись К>. XJ? гре
ческими буквами, б) Божья Матерь с воздетыми вверх руками без мла
денца; по сторонам ее надпись: МР. 0 У в) Иоанн Златоустый, в омофо
ре на фелони, без митры на голове; правою рукою благословляющий, 
сложением перстов четвертого преклоненного к большому; а указатель
ный, средний и мизинец стоящие; левою рукой держащий Евангелие; по 
сторонам его надпись: @ іСу. XP.[ictOtO|j.Os]. г) Иоанн Предтеча, правую 
руку имеющий перстами двумя средними с большим сложенную, а ука
зательный и мизинец стоящие; в левой же руке свиток. По краям сего по
тира вырезаны большими заглавными буквами по-гречески известные 
Христовы евхаристические слова: Пейте от нея вси и проч. Как изобра
жение ликов, так и края, были вызолочены, но от долгого, вероятно, упо
требления позолота несколько истерлась. Высота всей чаши 6 1/2 дюй
мов, в поперечнике 4 2/10 д., в поперечнике подножия 4 дюйма. Весу се
ребра в потире с подножкою 68 золотников. См. Табл. 43, рис. 3 и 4.

3) Серебряный дискос представляет одну тарелку без подножки (так 
обыкновенно бывало в древних напрестольных сосудах); в поперечнике 
8 1/8 дюйма. По краям тарелки вокруг вырезаны такими же буквами, как 
и вышепоказанные, Христовы евхаристические слова по-гречески: 
Приймите. ядите сие есть тело мое и проч. Посредине тарелки в кружке 
такое же изображение Божией Матери, как и на чаше, и так же вызоло
чено, как и края. Тарелка сия была на самом дне сосуда и согнута по 
причине тесноты дна в, горшке; почему несколько сломалась. Весу в ней 
серебра 25 золотников. См. Табл. 43, рис. 2.

4) Круглая икона, в виде медальона, подобная архиерейской панагии, 
самого чистого золота; в поперечнике 3 дюйма, с обручем, испещренным 
сканною работою. Панагия эта несколько выпукла с лица, на коем по 
финифти изображен золотыми, просвечивающими со дна, чертами Спа
ситель, одною рукой благословляющий, как и на потире, а в левой дер
жащий Евангелие; по сторонам его надпись IG. XJ? Вокруг по обручу, 
между сканных фигур, десять камешков рубинных и бирюзовых. Около 
всего изображения была круговая нитка жемчугов или других каких ка
меньев. Вверху панагии ушко пуговичное, в виде продолговатого шари
ка, со сквозным отверстием для цепочки или шнура; а ниже этой пуго
вицы прикреплены две жемчужины. Задняя сторона, судя по оставшим-
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ся на обруче скважинам, была какою-нибудь дощечкою закрываема; но 
закрышки этой при панагии не оказалось. Весу золота 12 3/4 золотника. 
Табл. 44, рис. 1.

5) Другая така же золотая панагия меньше, в поперечнике 2 5/8 дюйма, 
имеет совершенно подобную фигуру и украшения, с такою же сквозною 
пуговкою. На ней изображен какой-то лик юноши без подписи, в хитоне, 
по красной финифти испещренном сердечками; правою рукою прижав
ший к груди крест четвероконечный, а в левой держит щит. Венец около 
головы показывает, что это изображение святого; судя по кресту, это пред
ставлен мученик, а по червленному хитону — воин. Весу в сей иконе зо
лота 9 1/2 золотников; задней закрышки также нет. Табл. 44, рис. 2.

6) Крестик равносторонний, величиною в 1 2/8 дюйма; вырезан глад
ко из мрамора, а по концам оправлен в золотые накладки под белою фи
нифтью. На одной стороне его, по накладкам, изображены крестообраз
но надписи таким образом: н

IG. ХР.
КА.

На обороте, по концам находятся крестообразные фигурки, между ко
ими в середине была золотая дощечка с греческой надписью уже изло
мавшаяся; по оставшимся буквам не можно отгадать, что было написа
но. Вероятно под сею дощечкою, или на ней, вделаны были какие-ни
будь мощи. Вверху крестика на накладке ушко для цепочки или шнурка. 
Весу в накладках 2 золотника. Табл. 44, рис. 3.

7 и 8) Две серебряные, круглые, густо вызолоченные серги, на обе сто
роны выпуклые, внутри пустые, вверху имеющие жолобины с отверстием, 
каждая в поперечнике один вершок. Под жолобинами у каждой серебря
ная же позолоченная дужка, а к ней принадлежит кольцо, открывающееся 
для закладывания в ухо. На этом кольце находится по три сквозных пуго
вички, серебряные, позолоченные и испещренные крапинками. Пугович
ки эти, судя по истершимся на них крапинкам, вероятно долго были но
шены. На выпуклых сторонах серег изображены финифтью пестрые гри
фоны, с одной стороны в виде крылатого льва с орлиною головою, а с дру
гой стороны в виде крылатого только орла; головы сих грифонов обраще
ны на обоих боках каждой серги к одной стороне. По впадинам и ушкам 
около краев сих обеих серег замечательно, что они были унизаны жемчу
гом или другими дорогими каменьями, но их уже не оказалось. Длина сих 
серег от нижнего края яблока или привеска до верха заушного кольца три 
дюйма; весу серебра в обоих штуках 14 золотников. Табл. 44, рис. 8, 9 и 10. 
Подобные серьги (также арабские монеты или диргемы и древнейшие ви
тые браслеты, о чем см. ниже) были находимы во многих местах России, 
что доказывается несколькими подобными экземплярами, находящимися в 
собрании древностей графа Уварова и покойного Савельева. Собрание это 
летом 1868 г. из Оружейной палаты поступило в Московский музей.

9) 25 золотых привесок в виде кисточек, тонкой сканной работы, раз
ной фигуры; из них большая часть уже переломлена и без украшений; но 
из уцелевших каждая имеет по углам своим четыре грушевидные, наду
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тые подвесочки, с 16 мелкими жемчужинами и четырьмя по сторонам 
камешками. Привески эти вероятно служили на воздухах или на омофо
ре бахромою. Вообще весу в них со всем прикладом 32 золотника; одна
ко должно думать, что их было гораздо больше числом. Табл. 44, рис. 5.

10) 20 тонких, плоских, почти перетлевших худого серебра бляшек, с 
одной стороны вызолоченных, с фигурными прорезами. Такие фигурные 
украшения приметны на старинных греческих иконах на воскрилиях риз 
святительских; почему вероятно и эти поспадали с сотлевшего омофора 
или воздуха. Кроме уцелевших сих 20 бляшек, еще много находилось от 
них обломков и между истлевшею в сосуде матернею множество мелко
го жемчуга, также почти перетлевшего. Табл. 44, рис. 7.

11) Восемь штучек самого чистого золота, в виде дужек или полуко
лец широких, сканной работы. Каждая штучка усажена на поверхности 
тремя крупными и несколькими мелкими в возвышенных местах каме
ньями, неограненых аметистов, яхонтов, низких рубинов, алибандинов и 
других полудрагоценных; между тем видны перламутры и мелкие жемчу
га, чего однако много повыпадало. По связи сих штучек и по шалнерам 
оных видно, что они составляли оклад корня Евангелия; но много еще 
их для целой книга недостает; ибо все восемь, параллельно сложенные, 
едва составляют мерою три вершка; разве лежали они с разстановками. 
Ежели корешок Евангелия был столь драгоценен, то и остальной на дос
ках оклад был не менее драгоценен. Весу во всех осьми штучках с каме
ньями 43 1/2 золотника. Табл. 44, рис. 6.

12) Одна плоская треугольная золотая бляшка, испещренная с одной 
стороны тонкою финифтью в виде цветов. Верхний угол этой бляшки от
ломан. Весу в ней золота 3/4 золотника. Она служила, может быть, на
угольником Евангелия; но не достает прочих. Самый горшок мог вме
щать в себе больше вещей, нежели сколько их оказалось. Табл. 44, рис. 4.

Все найденные в упоминаемом горшке утвари и по греческим на них 
надписям, и по фигурной отделке, очевидно византийской работы и 
принадлежат первым временам христианства в России до 13-го века; по
тому что в последовавшие века церкви киевские не могли уже иметь 
столь драгоценных утварей. Самый горшок, в коем положены они, по
добен тем, в коих около Ольвии находят греческие монеты и древнос
ти. Почерк греческих букв на чаше, дискосе и других утварях сходен 
с тем, каким сделаны надписи на мозаике Киево-Софиевского собора 
в начале 11-го века и с буквами 10-го и 11-го века, изображенными 
в Монфоконовой Палеографии. Есть еще примета тех же веков и по сло
жению перстов благословящих рук, изображенных на сих утварях в те 
века еще решительно неопределенному по разному понятию тогдашних 
христиан. Посему, как выше сказано, на одном и том же потире в бла
гословляющих руках Спасителя, Иоанна Златоустого и Предтечи есть 
различие. То же самое видно и на мозаических изображениях Святых в 
Софийском соборе. Неизвестно, когда сии утвари сокрыты в землю. Ве
роятно, что это произошло перед какою-нибудь опасностию, угрожав
шею разорением или грабежом Киева. Остается вопрос, каким образом 
здесь между священными вещами нашлись серги? Из Летописей извест
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но, что князья отдавали в церкви свои одежды; например под 1203 г. 
(Лаврент. с. 176 см. у нас. с. 24). Известно также, что и некоторые из на
ших князей носили серги. Так, В. Кн. Святослав Игоревич, по свиде
тельству Льва диакона, имел в одном ухе золотую сергу, украшенную 
двумя жемчужинами и рубином. В завещаниях тоже упоминается иногда 
о сергах князей. (См. Грамоты, изд. гр. Румянцевым). Но князья носили 
по одной серге, а здесь найденная одинаковая пара оных доказывает, что 
они были женские. Помещение серег и притом с мифологическими изо
бражениями между священной утварью составляет вопрос, на который 
теперь нельзя дать решительного ответа. Но если Русские князья имели 
обыкновение приносить церквам в дар свои одежды и украшения; разве 
не могли тоже делать княгини и княжны?

В археологическом путешествии своем по России в 1825 г. Павел Сви- 
ньин, между прочим, пишет, что г. Берлинский показывал ему то место 
близ Золотоверхо-Михайловского монастыря и древнего Бердычева 
взвоза, на скате старого вала, где Харщевский нашел кувшин (?), напол- 
неный разными церковными драгоценностями, которые вероятно со
крыты были от хищничества Батыя и с тех пор находились в земле. Две 
или три из сих не весьма ценных вещей приобретены каким-то чинов
ником, а прочие представлены к Высочайшему Двору и находятся в Эр
митаже. Об этой находке Берлинский немедленно известил графа Ру
мянцева, который тотчас же изъявил желание, через посредство К. Ка
лайдовича (в Москве) и адъютанта генерала Раевского, штабс-капитана 
Павла Муханова (в Киеве) приобрести клад, найденный Харщевским; но 
с графа требовали непомерную сумму денег — за какие-то четыре вещи 
1500 руб. ассигнац., и покупка, кажется, не состоялась (Труды и Запис
ки Общ. истор. Ч. 3. Чт. в Общ. истор. 1862 г. кн. 3. с. 180). Рисунки опи
санных здесь древностей из клада Харщевского, по желанию М. Берлин
ского, сделанные в 1824 г. мною с другим моим сотоварищем, при опи
сании, составленном м. Евгением, отосланы в Московское общ. истор. 
и древн. По ним изготовлены гравюры Г.А. Афанасьевым. Общество 
предназначало поместить гравюры эти (пять таблиц) к 3-й части Трудов 
своих; но по странной причине, известной только Ив.М. Снегиреву, 
бывшему в то время секретарем общества, почти все эти гравюры согни- 
ли в подвале; сохранилось крайне малое число экземпляров, а текст ос
тался без изображений, и только случайным образом в октябре 1868 г. 
мне удалось отыскать один экземпляр этих гравюр. У меня и доселе хра
нится копия с рисунка серег из упоминаемого клада.

13) Черниговская медаль. В мае 1821 г., в 17-ти верстах от Чернигова, 
одною крестьянскою девушкою найдена в саду золотая медаль, с тех пор 
известная под именем Черниговской. Она чеканена, имеет два ушка для 
ношения. На лицевой стороне изображен Св. Архангел Михаил, а по бо
кам его имя, вокруг надпись на греческом языке: аусо ę аусо ę ауоіС, о С, 
Іофостб jî .T]pr|Sa урауа^ кои тууту Свят свят Господь Саваоф исполнь вся 
земля славы его (Исайя VI. 3). На обороте представлена женская голова, 
около коей обвился десятиглавый змий. Вокруг сего змия две надписи, 
одна внутренняя славянская: Господи, помози рабу своему Василичу.
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Амин. Другая наружная сделана греческими буквами. Медаль в попереч
нике имеет 2 9/10 дюйма. Весом почти полфунта. См. Табл. 45, рис. 1. С 
течением времени нашлось несколько медалей, подобных Черниговской. 
В начале нынешнего столетия в Михайловском уезде Рязанской губ. близ 
деревни Савины найдена медная медаль, на которой с одной стороны 
изображен лик Божией Матери с младенцем Иисусом, а на оборотной 
стороне голова, обвитая 12-ю змиями. Тоже в Рязани найдена медная ме
даль, меньшего размера, с изображениями, на одной стороне Св. Ники
ты, а на другой такой же клуб змей. На Куликовом поле найдена медаль 
с изображением двух Святых, а на обороте представлены сплетшиеся 
змеи. Есть тоже медная медаль с изображением Архангела Михаила с 
надписью: Господи, помози рабе своей Евдотие. Аминь. На другой сто
роне в середине женская голова, около коей обвился осмиглавый змий. 
Ал. Оленин, предлагая вернейший рисунок с Черниговской медали, — с 
которого и у нас сообщена копия — поместил на той же таблице рисунок 
с найденного в Рязанск. губ. медного восьмистороннего образка, принад
лежавшего г. Татаринову. Образок этот любопытен как по изображению 
на одной стороне 12 змий, вьющихся около женской голови, так и с дру
гой стороны по изображению какого-то Святого, держащего левою рукою 
демона за волосы, а правою грозит ему перуном (См. Табл. 45, рис. 5 
и 6). Проф. Крузе нашел в Готе два оникса intaglio (разные внутри); 
отыскалась также Казанская медная медаль, подобного значения 
(См. Отечественные записки 1821 г. Вестник Европы 1822 г. Латинск. ка
тал. Дерпт, 1824 г. Музей Раупаха 1824 г. Журн. Минис. Нар. Проев. 
1836 г. Ч. 9 и 10). Еще в 1825 г. от 5 окт. Калайдович писал к графу Ру
мянцеву следующее: «Теперь у меня перед глазами достопамятная медная 
с ушком икона, найденная на Куликовом поле и принадлежащая генерал- 
губернатору Балашову. С главной стороны изображены два лица, мне не
известные, с греческою, не везде правильною надписью: +ауюст ауюст 
ауюст кС, ІофаоО тШрю о oypavo^ кш yu, с другой же стороны лицо, обви
тое змеями, у коих видно десять голов. Это уже осьмая редкость с одина
ковым эмблематическим изображением: 1. Черниговская золотая, наде
лавшая столько хлопот антиквариям; 2, 3 и 4, медные с изображением 
Богоматери, в руках Гг. Зосимы, Нечаева и одного Козака, который не
давно отдавал ее в Москве позолотить и украсить по своему; 5 и 6 мед
ные, представляющие мученика Никиту, в Рязанской гимназии (г. Тата
ринова, см. письмо А. Оленина 1836 г.) и у одного моего знакомого; 
7, серебряная, точно такая же, как у г. Балашова, в руках московского се
ребряника, который ни за что не хочет с нею расстаться, и 8, медная, 
одинаковая с № 7, та самая, о коей теперь сообщаю Вашему Сиятельст
ву сведения» (Чт. в Общ. ист. 1862, кн. 3, с. 197). В бытность мою в Ки
еве 1864 г. бывший ректор университета Н.Д. Иванишев подарил мне 
один экземпляр медной медали, хорошо сохраненный и совершенно по
добный Черниговской, недавно найденный в Межигорьи. Должно ду
мать, что число медалей еще более увеличилось.

Несмотря на попытки многих ученых, как то: Антоновича, Морген- 
штерна, Де Сенглара, Кеппена, Варвинского, Каченовского, С. Нечаева,
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Евгения Болховитинова, Крузе, Франке, Эрдмана, Непирского и других, 
смысл греческой надписи, находящейся возле изображения змей на Чер
ниговской и других медалях, остался неразгаданным. Знатоки находят, что 
надпись эта составлена крайне запутанно и притом ошибочно. Большая 
часть исследователей приурочивала упоминаемую медаль ко временам 
Владимира Святого, т. е. к 10 веку. Одни писатели видели в Черниговской 
медали древнюю Гривну, котрую носили на шее, подобно нынешним ор
денам (Кеппен. Спис. Рус. памяти.). Другие думали, что медаль эта выби
та Св. Владимиром на память крещения Руссов. Митрополит Евгений по
читает подобные медали Амулетами, основываясь на следующих сообра
жениях: 1) Символические изображения змей с христианскими иконами 
Соборами запрещены (Кормч. Кн. Ч. 1, л. 26, 51 и 80). 2) Греческая над
пись около змей и доселе не разгадана, следовательно она таинственна, 
что способствует суеверию. 3) С религиею греки внесли в Россию и пред
рассудки свои (Труды Общ. ист. и древ. Т. III, с. 123, 131, т. VI, с. 123). 
Археографическая комиссия, вполне соглашаясь с этим мнением, отвер
гает и древнее происхождение таких медалей. Она пишет: «Подобных ме
далей, частию серебряных, частою бронзовых, есть несколько. Весьма ве
роятно, что впоследствии с них вылиты были еще другие экземпляры. 
В медалях этих встречаются различные изменения: на некоторых находят
ся изображения Богоматери, держащей младенца Иисуса. Полагать надоб
но, что их носили в виде амулетов: это доказывается различными имена
ми тех, кои заказывали их, желая быть под охранением святыни, на меда
ли изображенной. Непонятная греческая надпись на Черниговской меда
ли должна быть не иное что, как известная формула византийских амуле
тов, которые можно увидеть у Монфокона и у других. Очевидно, что над
пись эта взята с какого-нибудь Абраксаса. Главнейшее ее достоинство, как 
полагать должно, заключалось в ее непонятности. Нет никакого основа
ния считать подобные медали принадлежащими к отдаленной древности, 
по примеру некоторых ученых, относящих эти произведения позднейше
го искусства даже ко временам Владимира Великого. Несравненно веро
ятнее, что они принадлежат к 15 или 16-му веку». (Собрание Русск. меда
лей, издан, по Высоч. повелению, Археографии, комис. СПб., 1840).

По нашему мнению, голова, обвитая змеями, есть ничто иное, как по
вторение и переделка мифологической идеи, заключающейся в изобра
жении Медузиной головы, взор которой, по верованиям языческих гре
ков, имел волшебную силу превращать людей в камни. Голову эту изоб
ражали на покрывалах (эгидах), на щитах и грудях панцырей для предо
хранения от уязвления и вообще от несчастий, что видно на множестве 
древних барельефов и статуй. Итак на этих медалях (очевидно амулетах) 
отразилось суеверное сочетание христианских верований с мифологиче
скими преданиями. Обстоятельство это подает повод думать, что подоб
ные медали могли существовать даже и в 10 веке. Они были изготовля
емы крымскими (корсунскими) греками для русских, которые были с 
ними в постоянном сообщении.

Монеты. 14) Владимирова золотая имеет в поперечнике 8/10 дюйма. 
На лицевой ее стороне находится грудное изображение Спасителя с до
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вольно ясною круговою надписью + ИСУСЪ ХРИСТОО/С/Ъ. На оборот
ной стороне представлен сидящий кн. Владимир. На главе у него коро
на, унизанная камнями, которые составляют и ожерелье. На короне из 
камней крест. В правой руке держит он длинный жезл, оканчивающий
ся крестом. В левой, кажется, держава. По краям монеты не совсем яв
ственная надпись Владимиры А се его злато. Возле левого его плеча на
ходится какой-то знак, такой же, как и на монете Ярослава, — в виде об
ращенной вверх хоругви. Весу в этой монете 42 грана. Она куплена в 
Киеве у одного из бывших пеших стрелков, распущенных в конце 1796 г., 
а ему досталась от матери, при разлуке с нею. В 1816 г. монета сия при
надлежала бывшему аптекарю колл, ассес. Бунге, а в 1820 г. ст. сов. Мат
вею Басил. Могилянскому; но в 1821 г. к сожалению случайно затеряна 
в Государевом Саду. Через два года, — по словам Калайдовича — носи
лись слухи, что она показалась в Петербурге. Чекан ее совершенно ви
зантийский. См. Табл. 45, рис. 2.

15) Владимирова серебряная монета имеет в поперечнике 1 1/7 дюйма. 
С лицевой стороны представлен Кн. Владимир, сидящий на престоле, одет 
в мантию. На главе его корона с крестом. Камни от короны висят по бокам 
до плеч. Длинный жезл, оканчивающийся крестом, держит оне, кажется, 
обеими руками. По краям монеты изображена надпись ВЛАДИ/МЕ/РЪ NA 
СТОЛ/Ъ/. На оборотной стороне представлен тот же неизвестный знак, как 
и в золотой монете; вокруг надпись: А СЕ ЕГО СР/Е/БРО. Весу 57 гранов 
(Кеппен. Спис. Русск. памят.). Из писем М. Берлинского к графу Румянце
ву (хранящихся теперь в Московском публичном музее), и именно из девя
того письма от 19 июля 1816 г. явствует, что упоминаемая серебряная ме
даль или монета найдена в 1807 г. при пахании земли, почти на поверхнос
ти, одним крестьянином, жителем Полтавской губер. местечка Борисполя, 
в 35 верстах от Киева. Монета сия принадлежала в 1816 г. киевскому купцу 
Пирожкову; чекан ее был довольно истерт и неявствен. См. Табл. 45, рис. 3. 
Из писем К.Ф. Калайдовича видно, что серебряная Владимирова монета 
в декабре 1817 г. принадлежала уже М. Могилянскому, который, при по
средстве Калайдовича, 24 июня 1823 г. продал ее за 500 руб. ассигн. зарай
скому купцу Козме Ив. Аверину. Тогда же был прислан из Киева и верней
ший рисунок с утерянной Владимировой золотой монеты, сделанный под
полковником Флиге. 28 января 1826 г. Калайдович представил, от имени 
Аверина, серебряную Владимирову монету в Московское общество исто
рии, где оная и должна находиться. Монеты Владимировы, золотую и сере
бряную Карамзин и Круг видели в Петербурге в октябре 1823 г. и считали 
неподдельными (Чт. в Общ. истор. 1862 г. кн. 3. с. 19, 118 и 121. — Карамз. 
Истор. Т. II, прим. 56). Граф А. Мусин-Пушкин достал из Киева выкопан
ную в валу полтину, с надписью Князь Волод. Изображение обеих Влади
мировых монет, золотой и серебряной, напечатаны в Веста. Европы 1816 г. 
№ 12 и 15. Там же помещено об них и письмо А. Воейкова. Один экземп
ляр Владимировой серебряной монеты найден в 1858 г. близ Мекленбург
ского города Швана (Schwaan. См. А. Куника).

16) Ярославова серебряная монета, поперечник коея в один англий
ский дюйм, имеет весу гран. Св. Георгий представлен с венцом вокруг
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главы, на плечах хламида, из-под коей видна часть брони; на левой ру
ке щит, в правой копье. В поле, по обеим сторонам представлены сле
дующие буквы ОГє—шуГРЮ, имеющие образ греческих одиннадцатого 
века. На другой стороне вокруг находится следующая славянская над
пись: + Ярославле съребоо. В середине надписи знак, подобный, по 
мнению Карамзина, трезубцу, а по мнению Оленина, обращенной вверх 
хоругви; на боках монеты стоят три буквы: М. А. Н. Эта драгоценность 
принадлежала графу Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину. Он ее до
стал из Киева, найденную в привесках на иконе (М. Евгения Словарь 
русск. свет, писат. Т. II, с. 95). Изображение этой монеты напечатано 
в письме А. Оленина о камне Тмутороканск. СПб, 1806 г. и сочин. 
А. Куника о русско-византийских монетах. Другой экземпляр ее найден 
близ Дерпта в Ратсгофе.

Описанные здесь древние две монеты прежние писатели относили ко 
временам Владимира Святого, Мономаха или Владимира Галицкого, а 
третью ко временам Ярослава I (См. Табл. 45, рис. 4); но Археографиче
ская комиссия отвергает это мнение таким образом: «Основываясь на 
строгой нумизматической критике, можно с достоверностию отнести на
чало наших монет только к концу 14-го столетия, а первые медали к 15 
или 16 веку. Нет никаких положительных (?!) доказательств, чтобы мо
неты, известные у нас под названием: Владимировой, Ярославовой и 
Святославовой, были действительно русские. В летописях наших нахо
дим известия о древней меновой торговле, и ни слова об отечественных 
монетах столь отдаленной древности. Если бы они действительно были, 
то странно, что из пространства времени, обнимающего собою почти 
триста лет и простирающегося до Димитрия Иоанновича Донского, не 
сохранилось ни одной монеты ни в самой Росии, ни вне пределов ее. 
Монголы не были и не могли быть препятствием к сохранению древних 
русских монет и к чеканению оных в эпоху первых своих нашествий, ес
ли бы монетное искусство было у нас известно до 14-го века. По всем 
историческим соображениям, гораздо с большею вероятностию должно 
отнести упомянутые выше монеты к тем южным славянским народам, 
которые находились в ближайшем соприкосновении с Византийскою 
империею. Они весьма сходны с монетами сих последних народов, име
ющими также славянские надписи» и проч. (Собр. русск. медал.). Впро
чем новейшие нумизматы не согласны с мнением Археографической ко
миссии и принимают существование монет в России во время Яросла
ва I и Владимира Мономаха (А. Куник. Также Извест. Археол. общ.).

17) Киевские гривны. Как в самом Киеве, так в его окрестностях, и 
даже в разных местах России были неоднократно вырываемы шестисто
ронние серебряные слитки, большею частою весом от 36 до 38 золотни
ков. Слитки эти известны под названием Киевских гривен или Рублей 
серебра. В 1824 г. три таковые гривны были найдены в правой стороне 
Владимировой Десятинной церкви, близ алтаря, под землею, на глубине 
аршина в полтора, вместе со слитком обгоревшего олова; а один рубль 
найден в щебне Могилиной Десятинной церкви (Труды Общ. ист. и 
древн. V, 124). В 1838 г. г. Ставровский, производя раскопки на месте
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так называемого Федоровского (вотча) монастыря, нашел, между про
чим, тоже три Киевские гривны ( Табл. 46, рис. 1, 2 и 3). Вместе с Киев
скими находимы были и Новгородские гривны. Из иностранных попа
дались Римских императоров: между ними один жетон, выбитый в честь 
Луциллы (Калайдович), одна медная монета Иоанна Цимисхия с изоб
ражением Спасителя, величиною в пятак, также Немецких императоров, 
но чаще всего встречаются польские деньги и московские копеечки.

Кроме упомянутых выше гривен, в развалинах Федоровского монас
тыря в 1838 г. найдены еще следующие древности:

18) Золотой круглый образ с эмалевым изображением Спасителя; в 
поперечнике 1 3/8 дюйма, толщиною посередине 2/8 дюйма, с ушком 
вверху для ношения, а внизу для какой-нибудь привески. Он был обни
зан кругом (по ободку) жемчугом, коего уцелела только небольшая часть. 
(Табл. 46, рис. 4, 5 и 6).

19) Золотой тонкий крестик, в высоту с ушком 1 дюйм, в широту 
6/8 дюйма; ушко испорчено (Табл. 46, рис. 7).

20) Три креста коринфской меди, с выпуклыми изображениями Свя
тых; длина двух крестов 3 3/4, а ширина около 2 1/2 дюймов; третий го
раздо меньше (Табл. 46, рис. 8, 9 и 10).

21) Пять золотых перстней: три из них с цветными камнями, четвертый 
с фигурою ~, пятый с вырезанным вензелевым изображением (Табл. 46, 
рис. 11, 13 и 14).

22) Золотая, круглая, продолговатая запонка, прорезкой работы, дли
ною 6/8, а толщиною посередине 2/8 дюйма; с обоих концов отверстия 
для ношения на снурке (Табл. 46, рис. 12).

23) Малые железные щипцы для снимания со свечей.
24) Малый кусок или обломок яшмы, шлифованный с двух сторон.
25) Восемь древних глиняных половых плиточек, со следами окраски.
26) Два обломка надгробной доски из красноватого шифера (Журн. 

Мин. нар. проев., апрель 1838 г.).
В 1827 г. на Старом Киеве, близ Сретенской церкви, на дворе прапор

щика Августиновича найдено:
27) Четыре пары золотых, дутых серег; весу 12 1/2 золотников.
28) Цепочка золотая, дутая, в виде мониста, из 23 звеньев; весу 

16 1/2 зол от.
29) Одиннадцать крючков золотых; весу 14 1/4 золоти. 74 пробы 

(Журн. Минис. нар. проев., ноябрь 1836 г.).
30) В Старокиевском валу, на Крещатике, найден в июне 1834 г. под

полковником Фитингофом древний железный шлем с частию панцыря 
( Табл. 45, рис. 7).

Строитель теперешней Десятинной церкви, покойный А.С. Анненков, 
производя в некоторых местах Старого Киева раскопки, в 1837 г. нашел 
в ограде Трехсвятительской церкви следующее:

31) Наперстный крест из коринфской меди.
32) Два древние кирпича квадратной формы.
33) Пять колец разноцветных из византийского стекла.
34) Ручка медная от древнего сосуда.
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35) В том же 1837 г. близ Десятинной церкви, в саду своем Анненков 
нашел наперстный крест из коринфской меди, в высоту 3 1/2 дюйма 
( Табл. 47, рис. 2).

36) Там же большую серебряную серьгу, собственное ушное кольцо с 
тремя пуговичками и к нему привеску. Последняя величиною в попереч
нике 2 1/4 дюйма, с изображением на обеих сторонах птиц (Табл. 47, 
рис. 5, 6 и 7).

37) В 1838 г. открыта Анненковым, близ Трехсвятительской церкви, глу
бокая пещера с отдельными ходами, о чем уже было упомянуто (стр. 211). 
Вблизи Десятинной церкви вырыты два древние колокола (см. стр. 289); 
а в ограде Михайловского монастыря и вблизи оного найдены следующие 
предметы:

38) Наперстный крест из коринфской меди, хорошо сохранившийся, 
с выпуклыми изображениями Святых, по довольно правильному рисун
ку, с двумя двойными ушками вверху и внизу. Длина без ушков 3, с уш
ками 3 1/2, ширина 2 1/2 дюйма. Найден в остатках неизвестной церк
ви, почитаемой за бывшую Св. Димитрия (Табл. 47, рис. 1).

39) Железная древняя цепь и такое же кольцо.
40) Дужка с кольцом для лампады.
41) Древнее копье.
42) Медные орлиные когти, с приметною еще позолотою, бывшие, ве

роятно, подножием сосуда.
43) Несколько древних кирпичей.
44) Несколько кусков штукатурки с альфреско.
45) Два большие глиняные сосуды (урны) с узким отверстием и сле

дами бывших двух ручек, наполненные прахом и жжеными костями че
ловеческими. Сосуды эти найдены Анненковым в горе, ниже Михайлов
ского монастыря. В 1839 г. при разрытии остатков от церкви Св. Ири
ны, найдено было несколько незначительных древностей, о чем в § 27.

46) Древнее железное стремя найдено тоже в ограде Михайловского 
монастыря.

47) В 1845 г. близ Десятинной церкви С. Крыжановский нашел кусок 
мозаики около 2 1/2 дюймов в квадрате, который, с другими древними 
вещами в 1852 г. передан в Музей университета (Запис. Археол. общ. 
Т. VII. СПб, 1856 г. стр. 256).

48) На берегу Днепра найден серебряный с эмалью крест. Длина 2 1/4, 
ширина 1 5/8 дюйма; красив но не древний (Табл. 47, рис. 3 и 4).

49) В 1846 г. при обделке Михайловской горы, названой теперь Алек
сандровскою, вырыт золотой плетеный браслет, особенно любопытен по 
работе своей, весом в 3/4 фунта, величиною в поперечнике 3 1/2, а тол
щиною 1/2 дюйма, представляет витую веревку, оканчивающуюся на 
обоих концах по змеиной голове. Браслет сей представлен Государю Им
ператору (Табл. 47, рис. 8).

50) Другой тогда же и там же найденный браслет серебряный, с при- 
надлежностию; в поперечнике 2 5/8 дюйма, толщиною посередине 1/4, 
а по концам 1/8 дюйма, имеет витую фигуру с крючками (Табл. 47, 
рис. 9 и 10).
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Многие из упомянутых здесь древних вещей хранятся в Музее универ
ситета Св. Владимира, а другие при Десятинной церкви; см. стр. 288.

51) В 1847 г. на Старом Клеве, близ Десятинной церкви, в саду А. Ан
ненкова, в земле, на глубине более двух аршин, найдены следующие 
древности: две большие золотые серги, две серги поменьше, также золо
тые и два серебряные запястья. Из этих предметов последние четыре не 
требуют особого описания; первые же, т. е. две серги, по особенному ха
рактеру своему, заслуживают более подробного объяснения. Серги эти 
имеют вид пустой капсулы, составленной из двух блях, с рейкою между 
ними, без сомнения назначенною для снурка, который продевался 
сквозь четыре имеющиеся в ней кольца. Серги подвешивались к уху на 
крючке, находящемся сверху, и который открывается на шарнире, сну- 
рок же закидывался поверх уха и должен был поддерживать серги, слиш
ком тяжелые без этой поддержки; ибо в одной из них 6 золотников 
61 доля, а в другой 6 золотников 30 долей. Обычай носить таким обра
зом серги, подвешенные на кольце и сверх того еще на снурке, сохра
нился до нынешнего времени на юге Европы, в Греции и особенно в Ка
лабрии, жители которой удержали до сих пор многие древние обычаи, 
восходящие до Византийской империи, а может быть и еще древнейшие. 
На верхней части серег, под упомянутым крючком, имеется отверстие, 
что и заставляет предполагать, что они, может быть, вместе с тем служи
ли пузырьком для духов. Украшения на сергах не суть финифтяные, ка
кими они представляются с первого взгляда, но состоят из особого рода 
мастики, втертой в углубления в металле и вделаны грабштихелем. На
ходящиеся на сергах фигуры птиц довольно часто встречаются в здани
ях средневековой постройки и поэтому не представляют ничего особен
ного; напротив того, весьма замечательны имеющиеся тут же птицы с 
женскою головою в круге. Мы полагаем, что эти серги — византийской 
работы и относим их к 10-му или 11-му веку (Ф. Жиль. Запис. Имп. ар- 
хеол. общ. Т. IV. СПб. 1852 г. с. 152).

52) Выше, на стр. 547 (§ 40) мы сказали, что многие места Старого Го
рода и доселе неизследованы с надлежащею точностию. К этому должно 
присовокупить еще следующее: в нескольких шагах к югу, против Деся
тинной церкви, на косогоре, находится деревянный дом с садом, принад
лежавший строителю этой возобновленной церкви, покойному А.С. Ан
ненкову и перешедший в 1851 г. во владение в надв. сов. Бонифатию 
Климовичу (Теперь (в 1869 г.) этот дом перешел опять в другие руки, а в 
1815 г. он принадлежал секретарю Королеву). Климович вознамерился 
было произвести в доме своем некоторые починки и переделки. При воз
ведении нового кирпичного фундамента рабочие открыли в июне 1851 г. 
значительные остатки от древнейших двух стен, состоявших из кирпича 
и булыжника. Кирпичи были в 6 1/2 верш, длины, 4 3/4 в. ширины и в 
один верш, толщины; булыжные камни имели длины до 12 верш. Этот 
строительный материал во многом схож с тем, из которого построены 
Златые Врата. (При этом почитаем нужным заметить, что величина и 
форма упомянутых выше кирпичей не одинакова с Киево-Софийскими, 
которые квадратны и имеют 6 вершк. в размере и 3/4 верш, толщины; в
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куполе они гораздо меньше). Найденные остатки от древних стен под до
мом Климовича, находившиеся несколько столетий под землею, были 
весьма пропитаны сыростью; но окаменевший цемент так крепко связы
вал кирпичи, что упоминаемые остатки неизвестного древнего строения 
представляли одну цельную массу и требовали большого усилия, чтобы 
отделить в целости кирпич от цемента. Из значительных развалин этих 
домохозяин успел добыть несколько сот целого кирпича, пожертвованно
го им на постройку так называемого памятника Ирининской церкви (см. 
выше, стр. 337). В одной из древних стен оказалось углубление или род 
ниши, заваленной мусором, между которым найдены куски древней мо
заики и обломки от альфреско; 6 или 8 серебряных Киевских гривен и 
половина золотого браслета. Куски мозаики попадались величиною в 
1 1/2 вершка. Они состоят из мелких, плотно сложенных камешков, зо
лотого цвета и самого светлого блеска. Сверх того близ стен найдено ог
ромное количество отдельных мозаических камешков. Естественно, что 
при таких отрывочных исследованиях невозможно решить, какое это бы
ло здание. Вероятно и на будущее время могут произойти подобные от
крытия. В таком случае для изыскателей весьма желательно, чтобы поло
жение упоминаемых древних стен, равно как и место остатков так назы
ваемого Федоровского монастыря были тщательно означены на плане 
Старого Киева. Таким образом со временем мог бы составиться истин
ный план нашего древнейшего Акрополиса, а не гадательный, какой мы 
до сих пор имеем, потому что кроме истинного положения Десятинной и 
Трехсвятительской церквей, положение других, бывших в Андреевском 
отделении, древних зданий, нам решительно неизвестно.

После этого отступления мы возврашаемся к нашему повествованию. 
Не только под домом Климовича, но и на всем пространстве принадле
жащей ему усадьбы обнаруживаются следы древних построек под зем
лею. Так в саду, около одного дерева, образовалось от осевшей земли уг
лубление. Скопляющаяся во время дождя в этом углублении вода, про
сачиваясь в землю, производит звук, который дает знать, что она падает 
в пустое пространство. Сверх того известно, что Климович, при обнов
лении своей усадьбы, нашел несколько старинных металлических вещей, 
представленных им в Музей древностей (Извест. Археолог, общ. Т. I. 
с. 306. — СПб. вед. 1866, № 231). Осенью 1868 г. слышно было, что по
койный А. Анненков, производя раскопки на Старом Киеве, приобрел 
изрядное число древних драгоценных утварей и монет, которые и досе
ле остаются неизвестны для Публики. Анна Карловна Анненкова, как 
наследница, предлагала собрание это в Московский музей г-ну Герцу, и 
в Эрмитаж г-ну Кунику за 25 тысяч рублей, но без успеха.

53) В 1863 г. на кладбище Иорданской церкви, на Плоском (Ср. § 133), 
в глиняном горшке, найден весьма значительный клад, состоящий из 
191 экземпляра арабских монет (собственно серебряных куфических дир- 
гемов) 9 и 10 столетий, также из двух серебряных перстней, украшенных 
разными изображениями, небольшой круглой привески из того же метал
ла, и перегнутого куска тонкой серебряной проволоки, на которую веро
ятно нанизаны были как упомянутая привеска, так и восемь просверлен
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ных монет из означенных числа 191. Все эти вещи весят 1 фунт 37 золот
ников и 78 долей. Подробнее об этом кладе см. Древности. Археологич. 
вестник Московск. археолог, общ. Кн. 3-я 1867 г. стр. 138.

54) По Владимирской улице, подле Десятинной церкви, вдоль ее ог
рады, начиная от входа под воротами (над коими находится и временная 
колокольня сея церкви), по направлению к западу, впоследствие распо
ряжений настоятеля Петра Гороновского, в октябре 1868 г. выкопан ров, 
шириною в 2 аршина. На глубине 3 аршин от поверхности улицы ока
зался фундамент узкой стены длиною до 6-ти сажен, складенный из кам
ней фиолетового шифера, залитых древним цементом. На северной сте
не рва открылась большая масса осколков гранита и упоминаемого ши
фера, сваленных здесь, как думают, во времена Св. Владимира, когда об
секался камень для постройки Десятинной церкви и приготовлялись 
плиты для пола той же церкви. Вероятно, отрытый фундамент есть ос
таток ограды, бывшей вокруг Десятинной церкви. Шиферный камень 
теперь предназначается на вымощение погоста за алтарем Десятинной 
церкви (Киев. еп. вед. 1868. № 21. Губ. вед. № 124).

55) Несмотря на младенческое состояние техники в древнем Киеве, 
известные барельефы в Печерском и Михайловском монастырях пред
ставляют собою для изследователя важные исторические свидетельства, 
по которым можно судить о степени развития вкуса, о технических при
емах в рисовании, скульптуре и зодчестве и об употреблении строитель
ных материалов того времени. Описание этих барельефов см. §§ 40 и 42 
стр. 546, 685. Табл. 49 и 50.

56) Так как древние наши летописи, при различных случаях, упомина
ют о княжеских одеждах (см. выше, с. 24), составляющих для изследовате
ля весьма интересный предмет, то мы решили, в заключение этого пара
графа, сказать несколько слов и о древних одеяниях. По возможности со
брали мы, на одной (48-й) таблице, в уменьшенном виде, и притом в 
очерк, несколько самых старинных изображений, по коим, хотя приблизи
тельно, можно судить об одеждах наших древних княжеских родов. Первое 
место в этом собрании, без сомнения, должна занимать картина, представ
ляющая семейство Великого князя Святослава II Ярославича, княжившего 
в Киеве от 1073 по 27 декабря 1076 г. С глубоким уважением к дряхлой ста
рине мы не щадили в 1848 г. ни времени, ни трудов на самую тщательную 
копировку этой картины, чтобы иметь у себя возможное верное Fac-simi- 
1е, которое предназначаем в Киевский музей древностей. Достопримеча
тельная редкость эта находилась первоначально при известном Святосла
вовом Сборнике, писанном в 1073 г. и хранящемся ныне в Патриаршей 
ризнице, при коей теперь находится копия, а самый оригинальный в 
1848 г. был выставлен в Оружейной Палате. Снимок, впрочем неудачный, 
сего изображения, сделанный Корнилием Тромониным, был приложен к 
7-й части Трудов Общ. истор. и древн. М. 1836 г. и к Достопамятностям 
Москвы 1843 г. Несколько лучший снимок находится в «Древностях Рос
сийского государства». М. 1849 г. Весьма дельно и обстоятельно описывает 
эту картину К. Калайдович таким образом: «Великий Князь (ум. 1076 г.) 
представлен идущим впереди, за ним Княгиня, придерживающая правою
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рукою меньшего сына Ярослава: за Княгинею Глеб (убитый 1078 г.); по 
сторонам Княгини одно лицо Олега (ум. 1115 г.) и Романа (убит. 1079 г.); 
Давид же (упоминаем. 1111 г.) совершенно закрыт Княгинею: видна толь
ко одна его шапка. Святослав, Глеб и Ярослав в кафтанах немного ниже 
колена; кафтан у Святослава зеленый и сверх оного княжеская мантия си
няя с красным подбоем, подобная греческой хламиде, застегнутая на пра
вом плече красною запонкою с золотыми отводами; у детей кафтаны тем
нокрасного цвета с золотым поясом и с такими же по обеим сторонам кон
цами. Воротники, рукава, подол у кафтана Ярослава и края великокняже
ской мантии наведены золотом; подол Святослава и Глебова кафтанов 
красный; сапоги у первого зеленые, у Ярослава красные. Святослав, Кня
гиня, Глеб и Ярослав имеют лица круглые; у Романа и Олега продолгова
тые. Святослав и Роман с усами, без бород (не брили ли оные в то время?). 
На молодых князьях высокие синие шапки с красными наушниками, с зе
леноватым подбоем, подобные татарским (половецкие?); на Святославе 
шапка отличная, не столь высокая, желтоватого цвета с синими наушни
ками и темнокрасною опушкою; на младенце Ярославе синяя, не очень 
высокая. Святослав обеими руками держит книгу, покрытую кармазинною 
краскою, с золотыми краями. На Княгине покрывало; верхняя одежда 
красного цвета с широкими рукавами, с широкою желтою полосою на по
доле и с золотым поясом, башмаки у нее золотые. У младенца Ярослава 
правая рука положена на грудь, левая поднята; от шеи до пояса протянут 
золотой борд с тремя поперечными полосами. По сторонам Святослава и 
Глеба изображены два животные, с поднятыми ушами и крыльями, подоб
ные драконам (грифонам): одно животное у головы Святослава совершен
но изгладилось. Над именами князей написано золотом в двух строках: же
лания сердца моего. Господи, не прєзри . но прийми нас все и помилуй нас.

Это изображение, которому подобного мы не имеем, довольно пра
вильное, судя по времени, сохраняет в течение 795 лет свежесть некото
рых красок (кроме того, что большая часть оных стерлась), невзирая на 
многие веки, тлен и нерадение. Один угол со стороны Глеба совершен
но оторван и подклеен пергамином; другая подклейка бумажная подло
жена вверху, как видно, 1787 г. Самый Изборник Святослава, при коем 
присоединена сия картина, после Остромирова Евангелия, есть вторая 
по древности рукопись, из всех доселе известных в землях славянских. 
Сей Изборник имеет следующее заглавие: Собор от многих отец толко
вания о неразумных (затруднительных) словесах в Евангелии и в Апос
толе и в иных книгах, вкратце сложено на память и на готов ответ». (Ио
анн, ексарх Болгарский. М. 1824 г. с. 216).

Ревностные изследователи древностей замечают, что иконные изобра
жения Святых князей Владимира, Бориса, Глеба и блаженной княгини 
Ольги нельзя считать редкостию, но они только что стары, а никак не 
древни. Это видно как по рисунку надписей, указывающих на 17-е, мно
го что на 16-е столетие, так и по особенностям одежды, напр. отложен
ным воротником и длинными, узкими рукавами охабня, заменившего 
древний мятль (корзно, плащ). В ІЗ  веке жизнеописатель Александра Нев
ского говорит о дне 15-го июля, как о дне памяти Св. кн. Владимира. Из 
месяцесловов, находящихся при книгах Евангельских, из Летописи Несто
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ровой, из слов митрополита Илариона и черноризца Иакова видим мы, 
что упоминаемые князья были уже в 12-м веке; а может быть и раньше, 
причтены к лику святых. Все это дает нам повод думать, что тогда же су
ществовали и современные рисунки (Подлинники) этих угодников Божих; 
но из древности — сколько доселе известно — ничего не дошло до нас, и 
мы должны довольствоваться позднейшими изображениями.

На табл. 48-й, рис. 2-й представляет изображение Св. князей Влади
мира с сыновьями Борисом и Глебом. Оно скопировано г. Срезневским 
со старинного изображения, находящегося на стене в церкви Св. Феодо
ра стратилата, на Торговой стороне в Новгороде. По разысканиям авто
ра, церковь эта сооружена во второй половине 14-го века, теперь же за 
ветхостью упразднена и стоит пустая. По стенам этого ветхого храма со
хранилась старинная разрисовка, полинялая, отсырелая, но все еще вид
ная настолько, что можно понять и общий характер живописи и некото
рые частности. Особенно достойны изучения те изображения, кои пред
ставляют лики святых князей русских древнейшего времени. Св. Влади
мир, Борис и Глеб изображены в ряд стоящими. Все трое в древних кня
жеских одеждах, с сиянием вокруг главы. JB середине Кн. Владимир, се
добородый старик, несколько повыше детей, на круглом подножии, с 
крестом в правой руке, с приподнятою левою рукою. По левую руку от 
князя Владимира стоит юный кн. Глеб, тоже с крестом в правой руке и 
с мечем в опушенной левой. Направо от Кн. Владимира — кн. Борис; но 
его лик очень испорчен; не видно ни лица, ни груди, ни рук: все это за
мазано известью. Вверху над ликами князей представлен Спаситель с 
распростертыми над ними руками.

На старинных иконах блаженная Ольга изображена стоящею со сложен
ными на груди руками в изукрашенной шапочке или в короне, надетой по
верх покрывала, в длинном, подпоясанном платье, украшенном вдоль по
дола золотым позументом, а иногда и с двойной накладкой по всему пере
ду от шеи до подола, с широкими рукавами. Плечи Великой Княгини по
крыты богатым ожерельем, а иногда широким плащем. Почти такое же 
изображение Св. Ольги находится и в Новгородской церкви Св. Феодора 
стратилата, к сожалению очень полинялое и попорченное. Св. Ольга, как 
и в изображении Св. Владимира, стоит на круглом подножии; на голове ее, 
окруженной сиянием, покрывало, опускающееся к плечам, а сверх покры
вала довольно высокая, круглая, изукрашенная шапочка с околышем. Не
смотря на испорченный позднейшею штукатуркою рисунок, руки, кажет
ся, сложены на груди. На княгине довольно длинное платье с накладкою 
по подолу; поверх платья накинут плащ. Ноги в сапожках. См. Рис. 3.

Далее сообщаем мы изображение Св. Кн. Владимира из Сильвестровско- 
го списка 14-го века, содержащего сказание о Св. мучениках Борисе и Гле
бе. Владимир изображен сидящим на седалище, вроде кресла; пред стоя
щим Кн. Борисом и его дружиной, с приподнятой правой рукой, как бы на 
что указывающей. Головы обоих князей в сиянии. Оба князья в одинако
вых одеждах: в красных плащах, в длинных, подпоясаных зеленого цвета 
кафтанах, с золотою накладкою по подолу и с узкими рукавами, в черных 
сапогах. У Кн. Владимира довольно большая седая борода. См. Рис. 4.

Маргарита ВАРШАВСЬКА, Лариса ФЕДОРОВА
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К этой старине не излишним почитаєм присовокупить несколько ко
пий с тех изображений Св. Ольги, кои находятся при так называемом 
Радзивиловском или Кенигсбергском списке Летописи 15-го века. На 
всех этих рисунках Св. Ольга представлена почти одинаково. На голове 
у нее белое покрывало, поверх коего зеленая шапочка с золотым (жел
тым) околышем. Плащ красного цвета, приподнятый на руки. Под пла
щом широкое платье зеленого цвета с золотой накладкой по подолу; на 
ногах сапожки черные. Рис. 5-й изображает представление послов древ
лянских. Рис. 6-й относится к словам Летописи: «и вдасть (царь) ей да
ры многи, злато и серебро» и проч. Рис. 7-й представляет Ольгу, моля
щуюся за сына и за людей «по вся дни и нощи». На Рис. 8 изображено 
возвращение Кн. Святослава I в Киев и свидание его с матерью. Подроб
нее см. И. Срезневского: О древних изображениях В. Кн. Владимира и
В. Кн. Ольги. Археология, вестник. Москва. Кн. 1-я. 1867 г.

На некоторых Киево-Софийских фресках можно видеть древние изо
бражения рыцарей, охотников, конюших, музыкантов и даже акробатов, 
о чем подробнее сказано в § 25, Софийский собор.

Наконец, на Рис. 9-м представлена уменьшенная копия любопытной 
гравюры на дереве работы Киево-Печерского резчика Илии. Гравюра 
эта, изображающая Святых Князей Бориса и Глеба, помещена, между 
прочими, при книге Teraturhima, сочиненной Печерским монахом Афа
насием Кальнофойским и напечатанной в типографии Киевской Лавры 
в 1638 г. Хотя рисунок этот принадлежит 17-му веку, но видно, что ху
дожник руководствовался старинными Подлинниками, от которых позд
нейшие живописцы совершенно отступили.

СТАТТІ ДЛЯ ЖУРНАЛУ «ОСНОВА» 
(1861— 1862), заборонені цензурою

Віктор ДУДКО
Вступна стаття, публікація, коментарі

Майже вісімдесят років тому В. Міяковський писав (не подаючи жодної ар
гументації), що «книжки «Основи» виходили з друку покаліченими цензурою»1. 
Проте тридцятьма роками пізніше, спеціально розглядаючи цю проблему, він 
висловився значно стриманіше, фактично «знімаючи» цитоване принагідне за
уваження: «На жаль, цензурної історії «Основи» не вивчено зовсім, і ми не 
маємо змоги з’ясувати, в якій мірі В. Білозерському пощастило здійснити пла
ни щодо змісту поодиноких чисел журналу»2.

Дослідження цензурної історії «Основи» ускладнюється об’єктивними чин
никами: журнали Санкт-Петербурзького цензурного комітету за 1861—1862 рр. 
не збереглися3, основна частина архіву видання якщо не втрачена остаточно, то 
принаймні досі не розшукана. З огляду на це особливого значення набуває про
блема джерельного забезпечення студій. Надзвичайно цінний архівний матеріал 
до теми подав сам В. Міяковський у цитованій статті 1948 р. (правда, практич
но незнаній в Україні, оскільки вона з ’явилася друком у малотиражному
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емігрантському виданні)4. Незалежно від нього деякі документи з Російського 
державного історичного архіву дослідив М. Бернштейн5, який розшукав їх ще 
наприкінці 1930-х рр.6

Однак «основ’янська» цензурна історія, якою вона постає із досліджень 
В. Міяковського та М. Бернштейна, усе ж потребує численних доповнень і по
части уточнень, поза увагою дослідників журналу дотепер залишається досить 
значний корпус публікацій та архівних джерел. Серед них — чотири призначені 
для «Основи» статті, заборонені цензурою. Зосереджуючись переважно на дже
релознавчому аналізі цих матеріалів та з’ясуванні їх ближчого контексту, подаю 
також деякі факти й міркування, істотні для зрозуміння загальної цензурної си
туації українського журналу.

Історики «Основи» досі не звертали достатньої уваги на динаміку загально- 
російської суспільно-політичної ситуації початку 1860-х років, яка визначала 
умови діяльності пресових органів. Аналізуючи діяльність українського журна
лу, важливо зважати на те, що другий рік його видання — це завершення «лібе
ральної» епохи 1855—1862 рр.7 У суспільно-політичному житті Росії заходили 
істотні зміни, які стосовно періодичної преси виявилися передовсім у поси
ленні цензурної опіки.

Характеризуючи цензурну ситуацію рубежу 1861—1862 рр., міністр народної 
освіти О. Головній писав у листі до міністра внутрішніх справ П. Валуєва від
7 грудня 1863 р.: «Правительство было недовольно цензурой и находило: с одной 
стороны цензурные постановления недостаточными, а с другой — в цензурной 
практике видело слишком большую снисходительность»8. До початку 1862 р. Го
ловне управління цензури перебувало у підпорядкуванні міністерства народної 
освіти. У зв’язку із зростанням суспільного інтересу до реформ, прагненням 
періодичних видань докладно обговорювати їх стратегію та шляхи реалізації, по
силенням «викривального» напрямку в журналістиці урядові вимоги до цензури 
істотно зросли, що виявилося і в організаційних рішеннях щодо зміни її місця у 
системі влади. 10 березня 1862 р. рішенням імператора Олександра II Головне 
управління цензури ліквідується, нижчі цензурні інстанції підпорядковуються 
безпосередньо О. Головніну, загальний нагляд за «цензурністю» періодичних і 
всіх інших видань доручається міністерству внутрішніх справ9. 12 травня 1862 р. 
затверджено «Временные правила по цензуре» із двома секретними додатками 
(значно жорсткіші порівняно із чинним доти цензурним статутом 1828 р., осна
щеним пізнішими частковими доповненнями), які згодом увійшли до статуту 
1865 р.10 По суті, тимчасові правила позбавили періодичну пресу можливості об
говорювати актуальну суспільно-політичну проблематику, якщо вона висвітлю
валася не з урядових позицій. У циркулярі від 17 травня 1862 р., яким правила 
повідомлялися цензурним комітетам, О.В. Головній пропонував оголосити цен
зорам: «...1) что отныне должно прекратиться то слабое цензирование, которое 
имело следствием, что наши периодические издания наполнялись статьями, в 
которых систематически-постоянно охуждалось все, что делает правительство, и 
которые имели явною целью возбуждение в обществе неудовольствия против 
правительства, и 2) что за сим цензор, который будет несколько раз замечен в 
упущениях, будет уволен от службы»11.

Унаслідок подвійного нагляду і керівництва, а також орієнтації цензорів на 
тимчасові правила істотно збільшилася кількість цензурних справ. Жорстку 
опіку цензури відчули на собі не лише такі радикальні видання, як журнали 
«Русское слово» і «Современник», що їх у червні 1862 р. було зупинено на
8 місяців, а й ліберальна, поміркована преса. Так, від кінця червня до початку 
вересня 1862 р. через цензурні санкції не виходить слов’янофільська газета 
«День», редакторові її І. Аксакову вдалося повернутися до керівництва видан-
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ням лише з початком 1863 р. Як переконливо показує на широкому матеріалі 
Ю. Герасимова, у другій половині 1862 р. в урядовій пресовій політиці доміну
вали репресивно-каральні тенденції12. У грудні 1862 р. О. Головній свідчив, що 
«в настоящее время наша цензурная практика достигла крайнего предела стро
гости»13.

Тим не менше 20 липня 1862 р. постійний цензор «Основи» Степан Лебедев 
(1817—1882)14 писав про її напрямок і основних співробітників у доповідній за
писці голові Санкт-Петербурзького цензурного комітету В.А. Цеє таке: «В жур
нале «Основа» редактор В.М. Белозерский имеет главною целию уяснить состо
яние южного края России на основании изучения прошлых судеб его и насто
ящих потребностей народа в духе законного развития жизни народной в связи 
с Великороссиею. Поэтому важную задачу этого журнала составляет оборона 
народа от притязаний польско-католических15 и еврейских16 и умиротворение 
отношений помещиков к крестьянам. Главные сотрудники редактора Н.И. Ко
стомаров, поместивший в этом журнале свои исследования старины малорус
ской в духе строгого беспристрастия ко всем сторонам, соприкасавшимся в ка
ком-либо вопросе, и П.А. Кулиш, разъясняющий поэтическую сторону мало- 
русского народа в связи с общественною его деятельностью прошлого времени. 
Остальные сотрудники мне неизвестны и, большею частью, местные. Направле
ние журнала вполне благонамеренное»17. Наведена синхронна загальна оцінка 
українського журналу, яка дотепер залишалася поза увагою його дослідників, 
недвозначно засвідчує цілком лояльне ставлення до видання з боку цензури. На 
користь автентичності зафіксованого тут погляду цензури на «Основу» свідчить 
передовсім характер доповідної записки, призначеної для трансляції виключно 
у межах владних структур.

Уваги про загальноросійську цензурну ситуацію 1862 р. і цитовані міркуван
ня С. Лебедева про напрямок українського журналу належить мати на увазі, 
розглядаючи призначені для «Основи» статті, які на її сторінки не потрапили. 
Невдовзі після цензурної заборони ці тексти з’явилися друком на сторінках дво
томного «Сборника статей, не дозволенных цензурою в 1862 году» (СПб., 
1862)18. Це і низку інших видань з питань історії та синхронної практики цен
зури в Росії було опубліковано як матеріал для комісії, що виробляла новий 
цензурний статут19. «Сборник...» вийшов обмеженим тиражем і, як обгрунтова
но пише С.Р. Мінцлов, є дуже рідкісним виданням20. Статті, що увійшли до 
збірника, друкувалися там без позначення авторства, також не повідомлялося, 
для якого саме періодичного видання вони призначалися. Відсутні інформації 
стосовно більшості матеріалів, вміщених на сторінках «Сборника...», відновив за 
зібраннями рукописів і коректур Санкт-Петербурзького цензурного комітету та 
іншими джерелами І.Г. Ямпольський21.

Як виглядає, всі чотири статті, що не потрапили на сторінки «Основи», при
значалися для рубрики «Вісті». На необхідності спеціального цілісного вивчення 
її публікацій акцентував ще І. Франко, сформулювавши відповідну тему: «Су
часна Україна в дописах «Основи»22. Найдокладніше на сьогодні опрацювання її 
у монографії М. Бернштейна (43—64) потребує певних коректив і доповнень.

У двох статтях обговорюються проблеми реалізації селянської реформи 1861 р., 
власне — запровадження в Україні уставних грамот і застосовані владою для до
сягнення мети силові методи. Саме гостре і публіцистично виразне змалювання 
селянського спротиву і причинилося, на мій погляд, до заборони обох повідомлень 
з місць. (Дані про конкретну мотивацію заборони дописів, які розглядаються тут 
і далі, якщо й збереглися, то принаймні досі не розшукані).

Одна із нездійснених публікацій має у коректурі назву: І. (Май 1862). У тексті 
не вказано, де саме відбуваються описувані події, прізвища і назви сіл позначе
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но початковими літерами. Однак матеріалу для ідентифікації місцевості, з якої 
допис надійшов до редакції «Основи», у тексті цілком достатньо. Згадка про сту
дентів, котрі зупинялися в одному із сіл повіту, з якого надійшла кореспон
денція, дорогою з Харкова до Києва, дає підстави обмежити ареал пошуку дво
ма губерніями — Харківською та Полтавською. Додаткові відомості для іден
тифікації території містить інша «основ’янська» публікація того ж автора, підпи
сана дещо модифікованим, порівняно з аналізованою кореспонденцією, псев
донімом: «Из -ского уезда. І. (Апрель 1862)» (1862,— № 7; підпис: Приятель-ху- 
торянин). Проблема цілковито розв»язується, якщо, розглядаючи авторські 
підписи до згаданого «квітневого» допису «Из -ского уезда» та аналізованого 
тексту, звернутися до «коду», шо ним послуговувалася для зашифрованого по
значення міст і місцевостей у викривальних матеріалах редакція петербурзького 
сатиричного журналу «Искра» (1859—1873)23. Умовні назви добиралися за 
співзвуччям, відбивали етнографічні, географічні, економічні чи національні 
особливості міста або території, відсилали до герба населеного пункту і т. д. За 
даними з архіву «Искры», Приятель — це Пирятин, повітове місто Полтавської 
губернії24. Саме у Пирятинському повіті «знайшлися» і села Л. Я. та Щ. — Ло
зовий Яр та Щербаківка (російською відповідно — село і деревня, оскільки у 
першому була церква)25, мешканці яких навесні 1862 р. виявили спротив запро
вадженню уставних грамот (шо зафіксовано, як з’ясовується, і в офіційній до
кументації).

Ситуації, описані автором «Основи» у кореспонденції, забороненій цензу
рою, не були винятковими для Полтавської губернії. Так, штаб-офіцер корпу
су жандармів Полтавської губернії полковник Белов у листі до начальника 
III відділення В. Долгорукова від 18 травня 1862 р. свідчив, що «в помещичьих 
имениях Полтавской губ. уставные грамоты вводятся вообще медленно, и часто 
случается прибегать в этом случае к силе»26.

За відсутності матеріалу для документованого обгрунтування авторства 
аналізованого допису ідентифікація території, з якої він вийшов, дає підстави 
висловити принаймні відповідне припущення. На мій погляд, автором міг бути 
Петро Миколайович Таволга-Мокрицький (1819 — не раніше 1876), ук
раїнський літератор, брат художника Аполлона Мокрицького, знайомий 
Т. Шевченка та Марка Вовчка. Як з’ясував П. Жур, він жив на хуторі за три вер
сти від Пирятина у напрямку Прилук27. В «Основі» було надруковано дві його 
поезії (1861. — №№ 3, 4), підписані справжнім прізвищем. На початку 1860-х 
років також друкувався у газетах «Северная пчела», «День»28. Існує припущен
ня29 про те, що перу Петра Таволги-Мокрицького належить і стаття «Марко 
Вовчок как малороссийский народный писатель»30. Однак документальних до
казів його авторства поки що не оприлюднено, тому вважати питання остаточ
но вирішеним (як це зроблено у деяких працях31) немає підстав. Так само 
потрібне спеціальне студіювання проблеми авторства аналізованої кореспон
денції32. Очевидно, вона готувалася до вересневого числа «Основи» за 1862 р. 
(цензурний дозвіл — 1 листопада 1862 р.), її скорочена назва — «Из -ского уез
да» — значиться в його змісті (без авторського підпису).

Аналогічна проблематика висвітлюється у кореспонденції «Хотин (Подольской 
губ.)», що складається із двох автономних фрагментів. Як свідчать і цей допис, і 
офіційні документи, на Поділлі укладання уставних грамот також супроводжува
лося численними ексцесами. «В Подольской губернии число случаев уклонения от 
принятия уставных грамот весьма значительно...», — доповідав 12 липня 1862 р. 
П. Валуев Олександрові II33. В аналізованій кореспонденції виразно акцентовано 
специфіку селянської реформи на Поділлі, де, як і на правому березі Дніпра зага
лом, серед поміщиків більшість становила польська шляхта34 (незважаючи на те,
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шо після повстання 1831 р. там «інтенсивно ширилось землеволодіння російсько
го дворянства, якому надавали сконфісковані у поляків маєтки»35). Як зазначає 
Р. Шпорлюк, на Правобережній Україні польсько-російські стосунки XIX ст. 
«визначили параметри, за яких протягом кількох поколінь жили українці: польське 
соціальне і культурне домінування, російська політична (державна) і військова вла
да»36. З огляду на це конфлікти поміщиків із селянами неминуче набували (при
наймні імпліцитно) додаткового, міжнаціонального забарвлення.

Ідентифікація згаданих у кореспонденції населених пунктів і «персонажів» її 
виявилася складнішою, ніж у попередньому випадку. У повному обсязі цю ро
боту здійснити поки не вдалося, вона потребує продовження. Залишається 
нез’ясованою і проблема авторства. Виглядає, що кореспондент «Основи» жив 
постійно не на Поділлі, а в Києві, оскільки він пише: «Возвращаясь из Ярмо- 
линец (там ярмарка Петра и Павла) в Киев...»

Заборонені кореспонденції про запровадження уставних грамот є цінним ма
теріалом і для історика селянської реформи в Україні, і для дослідника «Основи», 
на сторінках якої проблеми тогочасного села розглядалися у численних 
публікаціях, у т. ч. таких грунтовних, як нотатки мирового посередника Г. Ге 
(1862.— №№ 1, 2, 5), «Заметки о нашей сельской жизни» І. Кониського (1862. — 
№ 9) та ін. Дописи, своєчасному оприлюдненню яких завадила цензура, дають 
підстави для суттєвої корекції узвичаєних уявлень про позицію журналу у се
лянському питанні, що зазвичай оцінюється загалом як дуже поміркована 37.

Дві інші статті стосуються освітньої справи. Як слушно зауважив М. Антоно
вич, у цій галузі «Основа», вміщуючи матеріали про українське шкільництво з 
різних регіонів, «стала своєрідним зв’язком і заохочувачем до дальшої праці»38. 
В обох кореспонденціях дуже критично обговорюються рішення влади у справі 
народної освіти, через що, на мою думку, їх і було заборонено.

Про Павла Чубинського (1839—1884), автора «Заметки», написано чимало, в 
т. ч. й останнім часом — передовсім як про автора національного гімну «Ще не 
вмерла Україна» й фольклориста39. Ближчий контекст забороненого допису 
П. Чубинського, постійного автора «Основи», складають його кореспонденції 
«Из с. Твердохлебов Кременчугского уезда (5 декабря 1861)» (1862. — №1), «Два 
слова о сельском училище вообще и об училище для сельских учителей» та «Ис
тория Бориспольской школы» (1862. — № 4). На мікрорівні, на локальному ма
теріалі авторових бюрократичних митарств у зв’язку з його нереалізованим 
наміром відкрити недільну школу проблематику «Заметки» розроблено в «Исто
рии Бориспольской школы»40. Як свідчить помітка на коректурі, аналізований 
допис було заборонено 26 березня 1862 р.41

Постать Василя Степановича Шевича (1830 — не раніше червня 1901), авто
ра кореспонденції «Из Лубенского уезда (Полтавской губ.) (21 августа 1862)», 
назагал малознана. Хоча розрізненого матеріалу про його життя і діяльність — 
як друкованого, так і архівного — збереглося чимало, досі ніхто не взяв на се
бе праці сумлінно простудіювати ці джерела і створити документовану біографію 
діяча, який працював і в освітній галузі, і на ниві журналістики та літератури. 
Здійснити таке дослідження у тісних межах вступних нотаток до забороненої 
цензурою кореспонденції В. Шевича, звичайно, неможливо, тому обмежуюся 
найголовнішими біографічними вказівками, докладніше зупиняючись на його 
українських зацікавленнях і діяльності в Лубенській недільній школі.

В. Шевич, позашлюбний син хорольського поміщика С. Лукашевича, 
закінчив Владимирську губернську гімназію і рік учився на філософському фа
культеті Московського університету, звідки вийшов передовсім через немож
ливість оплачувати навчання, а також, як сам згодом свідчив, «видя страшный 
разлад науки с жизнью и святой верой»42. Працював у Мєщовському повітово
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му училищі (Калузька губ.) і Кам’янець-Подільському єврейському училищі. Від 
1854 р. живе на Полтавщині, викладає історію та географію у повітових учили
щах — у Зінькові, а пізніше в Лубнах, де у березні 1861 р. за його участю було 
відкрито недільну школу. Саме урядовому рішенню про закриття недільних шкіл 
(червень 1862 р.) він аргументовано опонував дописом, дорогу якому на 
сторінки «Основи» перекрила цензура. Автор покликається тут на позитивний 
досвід недільної школи, в якій він працював; про її діяльність ішлося також 
у вміщених в «Основі» його кореспонденціях «Из Лубен (Полтавской губ.) 
(21 апреля 1861 г.)» (1861. — № 5. — С. 74—76), «Из Лубен (Полтавской губ.) 
(Сентябрь 1861)» (1861. -  № 10. -  С. 148-150).

Невдовзі після написання забороненої цензурою кореспонденції, на початку 
вересня 1862 р. В. Шевича було заарештовано і доставлено до Петропавловської 
фортеці (разом з членами полтавської громади В. Лободою, О. Строніним,
A. Шимановим). Усім чотирьом інкримінувалося «деятельное участие в образо
вании, под видом распространения грамотности, кружков для возбуждения в на
роде неудовольствия к правительству с целью отделения Малороссии»43. 
Слідство не підтвердило обвинувачення ні стосовно В. Шевича, ні стосовно 
інших названих осіб, однак влада усе ж визнала за потрібне вжити до них 
адміністративних заходів44. В. Шевича було вислано під нагляд поліції до Уфи 
Оренбурзької губернії, де він перший час служив без оплати судовим слідчим 
(і дістав у березні 1863 р. одноразову матеріальну допомогу від Літературного 
фонду45). Згодом служив у Оренбурзькому губернському правлінні, чиновником 
особливих доручень в Уфимсько-Оренбурзькій палаті державного майна (до ве
ресня 1865 р., коли вийшов у відставку). У березні 1865 р. В. Шевичу дозволено 
жити повсюдно, окрім столиць та українських губерній (із заміною гласного на
гляду поліції на негласний), у 1869 р. знято усі обмеження. У 1868—1873 рр. — 
помічник секретаря Нижньогородського окружного суду, у 1873 р. вислано до 
Іркутської губернії за двоєжонство. Виглядає, що В. Шевич помер пізніше черв
ня 1901 р.46, бо ще впродовж принаймні п’яти років у Іркутську з’являються 
друком його художні і науково-публіцистичні твори. (Важко уявити, щоб видан
ням писань В. Шевича, загалом аматорських, клопотався не він сам)47.

Як на мій погляд, із аналізу відомих на сьогодні фактів, яких чимало й по
за слідчою справою, випливає, що звинувачення В. Шевича в активній участі в 
українському русі було перебільшеним. (Хоча, безсумнівно, відповідний аспект 
його життєпису потребує спеціального опрацювання). Так, він цікавився ук
раїнською культурою. Як переконливо показала В. Адріанова-Перетц, його не- 
опублікований збірник українських прислів’їв, укладений 1854 р. у Зінькові, 
вигідно вирізняється на тлі аналогічних тогочасних зібрань — передовсім спро
бами систематизації і тлумачення паремій48. Проте кількома роками пізніше
B. Шевич недвозначно задекларував своє ставлення до української мови і пись
менства у статті «Об образовании женщины в Малороссии», в якій писав: «За
ставили ли образованные малороссийские поэты общество говорить по-мало- 
российски? Нет. Заставили ли они образованное малороссийское юношество 
писать по-малороссийски? Нет. Имели ли они влияние на образование народа, 
на совершенствование языка? Нисколько. Отчего же? Да именно оттого, что ма
лороссийского языка не существовало и не существует, а есть только наре
чие^...] Что касается до сочинений на малороссийском языке, которые изредка 
еще выходят в свет, то они имеют свои достоинства в этнографическом отно
шении как образцы малоизвестного наречия. Вследствие таких убеждений, при
надлежащих, впрочем, не одному мне, а всему почти здешнему краю, первым 
условием женского и мужского образования в Малороссии всегда было приуче
ние учащихся к великорусскому произношению и выговору слов»49.
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Наведені рядки цілком виразно з’ясовують ставлення В. Шевича до ук
раїнської справи наприкінці 1850-х років. Тому зрозуміло, що питання про 
вибір мови викладання у Лубенській недільній школі (принаймні на початку її 
діяльності) для нього не було актуальним50. Пізніше, на одному з допитів у слід
чій комісії він свідчив: «Помню, что я писал г. Стронину, что не то важно, на 
каком наречии или языке преподаются науки, а то, чтобы это преподавание бы
ло добросовестно, а истина светла»51. Як повідомляв до «Основи» сам В. Ше- 
вич, навчання в його школі провадилося «по-московськи» (1861. — № 10. — 
С. 149; також див.: № 5. — С. 75).

Проте внаслідок загального впливу українського руху початку 1860-х років і 
конкретно спілкування з полтавськими громадівцями у поглядах В. Шевича ста
лися зміни. Так, А. Шиманов, коментуючи на вимогу слідчої комісії один із 
своїх листів до В. Шевича, свідчив, шо вважав його «сочувствующим украинско
му направлению»52. Відомо, що у вересні 1861 р. О. Стронін на прохання
B. Шевича надсилає до Лубен 60 примірників укладеної ним «Азбуки по мето
де Золотова для южно-русского края» (Полтава, 1861)53. Після заклику В. Ше
вича зі сторінок «Основи» допомогти новій школі книжками (1861. — № 5. —
C. 75) до Лубен надходили українські видання і з Петербурга. Сам В.Шевич в 
одному із звідомлень для дирекції народних училищ Полтавської губернії заува
жував, що вони, «как ненаходящиеся во употреблении школы, предназначены к 
продаже в пользу школы»54, однак Д. Граховецький, на мій погляд, мав підста
ви висловити сумнів щодо відповідності цитованого свідчення дійсному станові 
речей: «Можливо, шо це так писалося лише для дирекції...»55

Під час допитів у слідчій комісії В. Шевич кілька разів покликався на цито
вану статтю «Об образовании женщины в Малороссии» як репрезентативну для 
його поглядів на українську справу56. Але водночас зауважував: «...я не отвергал 
опытов на малороссийском наречии, и когда было объявлено об издании жур
нала «Основа», то я и сам сделал попытку написать письмо на этом наречии, но 
потом писал по-русски»57. Це повідомлення потребує уточнення. Збереглося та
кож українське оповідання В. Шевича «Некрещена», надіслане до журналу у 
січні 1862 р. (залишилося неопублікованим)58.

Матеріали про Лубенську недільну школу не вичерпуються повідомленнями 
В. Шевича, інші джерела, доповнюючи його свідчення, дають водночас підста
ви і для певного їх уточнення. Школа припинила існування не внаслідок уря
дової ухвали, як можна гадати на підставі забороненого цензурою допису В. Ше
вича, а раніше. Питання про закриття школи рада повітового училища поруши
ла 15 травня 1862 р., «так как учеников в воскресной школе, в продолжение не
скольких месяцев, не было, и школа оставалась номинально»59. «Ця школа 
особливим нічим себе не виявила...»60, — пише на підставі аналізу архівних дже
рел Д. Граховецький, хоча й відзначає, що «Шевич усіх зусиль докладав, щоб 
школа не закрилася, щоб учнів заохотити до науки»61. Достеменно не з’ясова
но, чому саме закрилася недільна школа. Передовсім, очевидно, тому, що сама 
ідея школи для простолюду викликала глухий опір впливового місцевого 
«істеблішменту». Уже через місяць після початку роботи школи В. Шевич писав 
до «Основи»: «Несмотря на то, что учреждение воскресных школ одобрено и по
ощряемо правительством, отсталые люди во что бы то ни стало не хотят усту
пить современному направлению образования: так, 9 апреля в Лубенской вос
кресной школе оказалась половина только учащихся [из] посетивших ее в пер
вый раз, по той причине, что неблагонамеренные люди уверили многих учени
ков в том, что за обучение в воскресной школе будут впоследствии налагаемы 
на них казенные работы!..» (1861. — № 5. — С. 75). Недостатнім було і ма
теріальне забезпечення школи. За даними Д. Граховецького, пожертви, зібрані



на її утримання, склали 53 крб. 61 коп.62 У вересні 1861 р. В. Шевич повідомляв' 
до «Основи»: «...школа наша все бідніша становиться: грошенят дастьбі!.. До 
школи багатим яке діло? Там же вчиться мужва, а нещасна мужва — то для 
іншого, мов гадина!..» (1861. — № 10. — С. 149).

Як можна припустити, для вересневого числа «Основи» призначалися й коре
спонденція про запровадження уставних грамот на Поділлі та допис В. Шевича 
стосовно закриття недільних шкіл63. Напередодні його виходу в світ В. Біло- 
зерський писав братові Олександрові у листі від 12 листопада 1862 р.: «Сентябрь
ская книжка скоро выйдет; сильно задержана была цензурою, несколько мелких 
полезных статей совсем не пропущены. Зато удалось протащить другие, и книж
ка выйдет очень хорошая. Остальные надеюсь выпустить до конца года»64.

Окрім названих матеріалів, у архіві Санкт-Петербурзького цензурного 
комітету збереглася коректура уривка з листа Я. Головацького до В. Білозер- 
ського від ЗО січня 1862 р. і доданої до нього поезії В. Шашкевича «Нинішня 
наша пісня», що її автор уперше публічно прочитав 9 (21) січня 1862 р. під час 
описаного у листі Я.Головацького відкриття у Львові товариства «Руська 
бесіда»65. Обидва тексти мали з’явитися у лютневому числі «Основи» за 1862 р., 
про що свідчить його зміст, традиційно вмішений на першій сторінці обкладин
ки, яку було виготовлено ще до цензорської ухвали про затримання названої 
публікації. Увагу цензора, як свідчать помітки на коректурі, привернули кілька 
особливо виразних у національному плані місць із відтворюваної старим лірни
ком «розмови» Дніпра з Бескидом у поезії В. Шашкевича, через які й була зу
пинена уся публікація. Очевидно, В. Білозерський вживав заходів, щоб подати 
її в одному з дальших чисел без купюр; його зусилля не були марними, оскільки 
деякі зауваження цензора вдалося «зняти». Уривок з листа Я. Головацького і на
звана поезія В. Шашкевича (з двома пропущеними строфами після «репліки» 
Бескида «Зтиха!») з’явилися друком у липневому числі «Основи». У редакційній 
примітці, зверненій до Я. Головацького, зазначалося: «Щирим серцем завіряємо 
вас, давно знайомий і правдиво-милий наш брате, що не нашою виною оце 
тільки тепера печатається ваш дорогий лист» (1862. — № 7. — С. 68). Варто на
вести опущені в журналі дві строфи з поезії В. Шашкевича, оскільки вони ста
новлять інтерес не лише для історика «Основи», а й для текстологічного вив
чення літературної спадщини письменника: і в першій публікації названого тво
ру66, і в прижиттєвій збірці «Зільник» (Львів, 1863) цей фрагмент має досить 
істотні відмінності. Курсивом виділено рядки, які звернули на себе увагу цензо
ра; їх було відкреслено на полях. Ось ці строфи:

[ДНІПРО:]
«Гей, гей, Бескиде! ти мій рідний світе!
А чи всі вірні були руські діти?
Та чи не стали сини супостати 
Самі могилу матері копати?»

БЕСКИД:
«Брате!»

«Одні до ляцькой неньки прилягали,
Другі родину «хахлами» прозвали.
Треті, щоб честі і статку придбати,
Помогли рідну в желіза ковати».

БЕСКИД:
«Ковати!»67
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Заборонені для надрукування статті, матеріали до історії публікації поезії 
В. Шашкевича «Нинішня наша пісня» та відгук С. Лебедева про напрямок і ос
новних співробітників «Основи» істотно розширюють коло джерел для вивчення 
її цензурної історії. Урахування нового матеріалу, розглянутого на тлі відомого 
раніше68 (і в контексті загальноросійської цензурної ситуації початку 1860-х рр.), 
дає підстави доказовіше оцінювати роль цензури у діяльності українського жур
налу. Безсумнівно, цензура істотно деформувала витворюваний редакцією образ 
«Основи» (заборона, «редагування» окремих матеріалів, автоцензура69, внаслідок 
якої частина рукописів зовсім не пропонувалася на розгляд власне цензури або 
ж адаптувалася до її вимог).

Проте сумарно оцінюючи відомий на сьогодні достовірний джерельний ма
теріал до теми, розглядаючи цензурну історію журналу не абстраговано, поза ча
сом і простором, а в реальному суспільно-політичному контексті, слід визнати, 
що він (матеріал) загалом не підтверджує поширених уявлень про тотальну упе
редженість цензури стосовно «Основи». На мій погляд, М. Бернштейн не має 
рації, безпосередньо пов’язуючи «поточне» втручання цензури у ведення «Осно
ви» з її припиненням (195—198)70. Очевидно, він усе ж має на увазі передовсім 
невдалу спробу реформування видання у щотижневик з додатками, оскільки про 
щомісячну «Основу», яку ми знаємо, цілком слушно пише: «Припинення вихо
ду журналу сталося без будь-якої офіціальної заборони» (198)71.

Так, аналізуючи факти з ’ясованих на сьогодні цензурних заборон і скорочень 
1862 р.72, можна виразно твердити про національний зміст вилучених цензором 
рядків із Кулішевої поеми «Великі проводи»73 та поезії В. Шашкевича. Усі ж чо
тири статті, як на мене, було заборонено не тому, шо у них обговорювалася 
власне національна проблематика (хоча вона часом і наявна, але не становить 
основного змісту допису — як, приміром, у замітці П. Чубинського чи корес
понденції з Пирятинського повіту), і не тому, що тексти призначалися саме для 
українського журналу. Як очевидно, ці кореспонденції не потрапили на 
сторінки «Основи» з огляду на те, шо автори ставили під сумнів обгрунто
ваність, доцільність конкретних дій владних інституцій (і то не лише місцевих, 
а й загальноросійських). Деякі інші тогочасні петербурзькі і московські 
періодичні видання зазнали з публікаціями такого плану істотно більших цен
зурних втрат, у чому нескладно пересвідчитися, опрацювавши «Сборник статей, 
не дозволенных цензурою в 1862 году» і однойменну студію І. Ямпольського. 
Щоб уникнути неадекватних оцінок вилучених із контексту фактів претензій 
цензури до українського журналу, беззастережного трактування «робочих» мо
ментів стосунків їх як вияву упередженості до «Основи», варто також до
кладніше ознайомитися з контекстом її діяльності — власне з історією інших то
гочасних журналів і газет (російських), принаймні переглянувши дослідження 
про окремі видання, листування, щоденники, спогади як редакторів і 
співробітників їх, так і цензорів74.

«Основа», яка стала «справді основою другого національного Відродження в 
Україні — XIX»75, потребує дальшого ретельного вивчення. І то не лише в ас
пекті її цензурної історії. 1

1 Міяковський В. Куліш і цензура / /  Наше минуле. — 1918. — № 2. — С. 106.
2 Перський В. [Міяковський В.] З історії «Основи» // Літературно-науковий збірник. — 

Корюген; Кіль, 1948. — Т. 3. — С. 94.
3 Див.: Ямпольский И. Сатирическая журналистика 1860-х годов: Журнал революци

онной сатиры «Искра» (1859 — 1873). — М., 1964. — С. 149.
4 Див.: Перський В. Назв, праця. — С. 92-99.



5 Див.: Бернштейн М Д. 1) «Основа» і літературний процес 60-х рр. / /  Радянське літе
ратурознавство. — 1947. — Nq 7/8. — С. 66-67, 70; 2) Журнал «Основа» і український літе
ратурний процес кінця 50-х — початку 60-х років XIX ст. — К., 1959. — С. 13—20, 23, 
66—68, 195—199, 206—208. (Далі посилаюся на це видання в тексті, вказуючи сторінку).

6 Див.: У півстолітніх змаганнях: Вибрані листи до Кирила Студинського (1891—1941). — 
К., 1993. — С. 676—678 (лист М. Бернштейна від 17 січня 1940 р.).

7 «С половины 1862 г. ветер потянул в другую сторону, — писав О.Герцен. — На не
полное освобождение крестьян потратились все силы правительства и общества — и за
торможенная машина двинулась назад» (Герцен А. И. VII лет / /  Собр. соч.: В ЗО т. — М., 
1959.- Т . 1 8 . - С .  239).

8 Цит. за: Усов П.С. Из моих воспоминаний / /  Исторический вестник. — 1883. — 
Т. И. -  № 3. -  С. 533.

9 Див.: Лемке М. Эпоха цензурных реформ 1859—1865 годов. — СПб., 1904. — С. 130—131. 
Варто зауважити, що першу акцію з реформування цензури деякі сучасники сприйняли як 
намір влади дати друкованому слову більшу свободу, а не початок «закручування гайок». Так, 
П. Куліш писав у листі до А. Шиманова від 28 березня 1862 р.: «Цензура, говорят, смягчает
ся решительно» (Центральний державний історичний архів України у м.Києві. — Ф. 2063. — 
Оп.1. — Спр. 10. — Арк. 6). Також див.: Усов П. Цензурная реформа в 1862 году / /  Вестник 
Европы. — 1882. — Т. 3. — N9 5. — С. 155—156; Лемке М. Назв, праця. — С. 131—132 (прим.); 
Барсуков Н. Жизнь и труды М.П. Погодина. — СПб., 1905. — Кн. 19. — С. 459—460.

10 Цей статут у період його підготовки фігурував у пресі і в офіційній документації як 
майбутні «правила по делам книгопечатания». М. Бернштейн не має рації, зауважуючи, що 
нові «правила по делам книгопечатания» постали у формі Валуєвського циркуляра (208).

11 Цит. за: Усов П. Цензурная реформа в 1862 году. — С. 156.
12 Див.: Герасимова Ю.И. Из истории русской печати в период революционной ситуа

ции конца 1850-х — начала 1860-х годов. — М., 1974. — С. 168—198. На початку грудня 
1862 р. автор «Основи» В. Лобода так описував зауважувані «неозброєним оком» зміни у 
загальноросійській цензурній ситуації: «... по непонятным для русской публики причи
нам гласность, свободу слова начали ограничивать, о многих вопросах, уже поднятых и 
заявленных в печати, не позволено было говорить; о злоупотреблениях дозволено было 
говорить (т. е. печатно) только лишь мелких чиновников, квартальных и становых при
ставов...» (цит. за: Гніп М. Громадський рух 1860-х рр. на Україні. — Харків, 1930. — 
Кн. 1. Полтавська громада. — С.76).

13 Цит. за: Лемке М. Назв, праця. — С. 257. Опіка над цензурою двох відомств трива
ла недовго, оскільки фактично від самого утворення «спілки» виявився очевидний 
пріоритет міністерства внутрішніх справ. Від 1 березня 1863 р. цензурні справи перехо
дять виключно до його компетенції.

14 Я к писав В. Рудаков, серед цензорів С анкт-П етербурзького цензурного комітету С. Л е
бедев був, після В. Бекетова (цензора некрасовського «Современника»), «наиболее снисхо
дительным и понимаю щ им свое дело» (Рудаков В.Е. Последние дни цензуры в М инистерст
ве народного просвещ ения: Председатель СП б. цензурного комитета В.А. Цеэ. — СПб., 
1911. — С. 22). П ро С. Лебедева також див.: Там само. — С. 19, 28; Мезьер А.В. Словарный 
указатель по книговедению . — М.; Л., 1934. — Т.З. — Стлб. 308; Григорьян К  П олемика сту
дента Добролюбова со своим профессором / /  Ш естидесятые годы: М атериалы по истории 
литературы и общ ественному движению. — М.; Л., 1940. — С. 85—88; Добролюбов Н.А. [За
метки и размыш ления по поводу лекций Степана И сидоровича Лебедева] /  Публ. и прим. 
К. Григорьяна / /  Там само. — С. 89—106; Foote I.P. The St. Petersburg Censorship Committee: 
1828 — 1905 / /  Oxford Slavonic Papers: New Series. — 1991. — Vol. 24. — P. 107.

15 Стосовно проблеми ставлення цензури до публікацій «Основи» з «польського» пи
тання слід зауважити, що розглянута у статті В. Міяковського 1948 р. (див.: Порський В. 
Назв, праця. — С. 94) і в монографії М. Бернштейна (96—98) історія публікації статті 
М. Костомарова «Выходки газетьі (краковской) «Czas» и журнала «Revue Contemporaine» 
(1861. — № 2), яка з’явилася друком лише після розлогих пояснень В. Білозерського 
(з незначними купюрами), не є репрезентативною для цілої ситуації. Цитовані міркуван
ня С. Лебедева свідчать про це дуже переконливо. Показово, що польський публіцист 
В. Міцкевич, гостро реагуючи на несправедливі, як йому видавалося, відповідні публікації 
«Основи», пояснював їх появу ліберальним ставленням цензури до українського журналу
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(див.: Костомаров Н. Украинский сепаратизм / /  Костомаров Н. Казаки: Исторические мо
нографии и исследования. — М., 1995. — С. 399).

16 Докладний аналіз дискусії українського журналу з єврейським «Сионом» стосовно 
українсько-єврейських взаємин, в якій взяли участь і численні російські періодичні ви
дання, див.: Serbyn R. The «Sion» — «Osnova» Controversy of 1861-1862 / /  Ukrainian-Jewish 
Relations in Historical Perspective. — Edmonton, 1988. — P. 85—110. Зі сторінок «Сиона» 
уперше виразно було сказано про загрозу українського сепаратизму.

17 Рукописний відділ Російської національної бібліотеки (далі — РН Б). — Ф. 833. — 
Спр. 64. — Арк. 1—Ізв. М іркування С. Лебедева про «Основу» частково цитовано у вид.: Ру
даков В.Е. Назв, праця. — С. 22—23. На основі доповідей цензорів про «свої» періодичні ви
дання постала доповідна записка голови Санкт-П етербурзького цензурного комітету 
В.А. Цеє «О направлении и составе редакций петербургских газет и журналов», яку 31 лип
ня 1862 р. було подано імператорові Олександрові II (копії, для інформації, дістали також 
П. Валуєв та ш еф жандармів В. Долгоруков). «Основ’янський» фрагмент її порівняно із ци
тованим текстом С. Лебедева зазнав мінімальних редакторських змін, у другому реченні бу
ло вилучено слова «... мне неизвестны и...» (див.: РНБ. — Ф. 833. — Спр. 66. — Арк. З зв. — 
4). Інш ий примірник записки В.А. Цеє — з архіву О. Головніна (РН Б. — Ф. 208. — 
Спр. 100) — був у розпорядженні Ю. Герасимової, яка, викладаючи зміст документа, обґрун
товано зауважує, що керівник цензурного комітету відгукується про «Основу» схвально (див.: 
Герасимова Ю.И. Назв, праця. — С. 168).

18 Аналізуючи це видання, М. Лемке зазначав: «Я имел терпение прочесть весь «Сбор
ник», от доски до доски, и должен сказать, что на точном основании действующих в 1862 г. 
законодательных распоряжений ни одна из статей не подлежала бы запрещению» (.Лемке М. 
Назв, праця. — С. 234—235, прим.).

19 У лютому 1862 р. було зроблено спробу зібрати й статті, заборонені цензурою для 
публікації в петербурзьких періодичних виданнях у 1861 р. Проте, як свідчив голова 
Санкт-Петербурзького цензурного комітету барон М.В. Медем у листі до О.В. Головніна 
від 22 лютого 1862 р., з ’ясувалося, що упродовж 1861 р. рукописи і коректури забороне
них до друку статей переважно не зберігалися у комітеті, а поверталися до редакцій. Д о
даний до листа відповідний реєстр нараховує усього 14 назв; «основ’янські» матеріали у 
ньому відсутні. Див.: Російський державний історичний архів (далі РДІА). — Ф. 772. — 
On. 1. — Спр. 5779. — Арк. З — 4 зв.

20 Див.: [Минцлов С.Р.] Книгохранилище Сергея Рудольфовича Минцлова. — СПб., 
1913. — С. 135. Примірник першого тома «Сборника...» зберігається у відділі стародруків 
та рідкісної книги Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (шифр: Р 4965).

21 Ямпольский И.Г. «Сборник статей, не дозволенных цензурою в 1862 году» / /  Уче
ные записки Ленинградского университета. — 1971. — Т. 355. — С. 180—193. (Серия фи
лологических наук. Вып. 76. Русская литература XIX — XX веков).

22 Франко /. [План викладів історії літератури руської. Спеціальні курси. Мотиви] / /  
Зібр. тв.: У 50 т. -  К., 1984. -  Т. 41. -  С. 30.

23 Підказка міститься у «квітневій» кореспонденції, в якій ідеться про одного з город
ничих повітового міста: «Наконец настал Жернов, столь прославившийся в «Искре» зна
нием российской географии» (Основа. — 1862. — № 7. — С. 85). Сама ця публікація в 
«Искре» залишається нерозшуканою.

24 Див.: Быховский Н. Из архива курочкинской «Искры» / /  Литературное наследство. — 
М., 1936. -  Т. 25/26. -  С. 612.

25 «Знайшлося» і згадане у «квітневій» кореспонденції містечко Ж., в якому допису
вач журналу відвідав недільну школу (див.: Основа. — 1862. — N9 7. — С. 84), це — Жу
равка, теп. с. Варвинського району Чернігівської обл. Повітовий городничий, позначе
ний там же (див.: С. 84—86) криптонімом Е-в (російською мовою), — Іван Миколайо
вич Єфремов, пирятинський городничий на рубежі 1850—1860-х рр.

26 Отмена крепостного права на Украине: Сб. док. и материалов. — К., 1961. — С. 241.
27 Див.: Жур П. Третя зустріч: Хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну. — 

К., 1970. — С.53—54. Про П. Таволгу-Мокрицького також див.: Ротач П. Літературна Пол
тавщина: Матеріали до українського біографічного словника / /  Архіви України. — 1969. — 
№ 3. — С. 105; Шевченківський словник: У 2 т. — К., 1976. — Т. 1. — С. 412.
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28 Див.: Мокрицкий Я. Ответ на статью г-на Кулиша: (Письмо к издателю «Северной 
пчелы») / /  Северная пчела. — 1861. — 25 мая. — № 116; Таволга-Мокрицкий Я. Из Сло
бодской Украины / /  День. — 1862. — 5 мая. — № 30. — С. 9—10.

29 Див.: Бернштейн М Д. Примітки / /  Марко Вовчок у критиці: Збірник статей, ре
цензій, висловлювань. — К., 1955. — С. 322—323; Хохлачов В. Естафета нащадкам //Л іт е 
ратурна Україна. — 1963. — 7 груд. — № 97. — С. 2; Лобач-Жученко Б.Б. Літопис життя 
і творчості Марка Вовчка /  Вид. 2-е, доп. — К., 1983. — С. 80.

30 Див.: Русский инвалид. — 1860. — 20 мая. — № 107. — С. 429-431. Підпис: Пирятин.
31 Див.: Дей О.I. Словник українських псевдонімів та криптонімів ( XVI — XX ст.). — 

К., 1969. — С. 306; Лобач-Жученко Б.Б. О Марко Вовчок: Воспоминания, поиски, наход
ки. -  К., 1987. -  С. 137-138, 392.

32 На мій погляд, менш імовірно, що автором аналізованих кореспонденцій з Пиря- 
тинського повіту був лікар Веніамін Португалов (1835—1896), який у 1861—1862 рр. жив 
у Пирятині. (Про нього див.: Деятели революционного движения в России: Биобиблио- 
графичсский словарь. — М., 1928. — Т. 1. — Ч. 2. — Стлб. 330—331; Марахов Г.І. 
Т.Г. Шевченко в колі сучасників: Словник персоналій. — К., 1976. — С. 96—98). Лист
B. Португалова до редакції «Основи» з проханням не вживати у виданні слова «жид», 
підписаний криптонімом П-в (у справі атрибуції див.: Гніп М. Назв, праця. — С. 52, 
прим.), причинився до появи анонімно надрукованої редакційної статті «Недоразумение 
по поводу слова «Жид» (1861. — N° 6. — С. 134—142), автором якої був В. Білозерський 
(див.: Костомаров Н. Иудеям / /  Основа. — 1862. — № 1. — С. 38—42). А ця публікація 
викликала згадану дискусію українського журналу з «Сионом», з приводу якої призвідця 
її листувався з М. Костомаровим (див.: Гніп М. Назв, праця. — С. 218).

33 Отмена крепостного права: Доклады министров внутренних дел о проведении кре
стьянской реформы. 1861-1862. — М.; Л., 1950. — С. 196. Про факти спротиву 
подільських селян укладанню уставних грамот у червні-липні 1862 р. також див.: Там са
мо. — С. 163, 179, 184, 205, 211; Отмена крепостного права на Украине. — С. 243—245.

34 За даними Г. Марахова, на початок 1863 р. серед поміщиків Подільської губернії 
поляки становили 89 % (див.: Марахов Г.И. Польское восстание 1863 г. на Правобереж
ной Украине. — К., 1967. — С. 31).

35 Полонська-Василенко Я. Історія України. — Мюнхен, 1976. — Т. 2. — С. 299.
36 Шпорлюк Р. Україна: від імперської периферії до суверенної держави / /  Сучасність. — 

1996. -  № 12. -  С. 54.
37 Крім дослідження М. Бернштейна (43—46), див.: Переписка И.С. Аксакова с 

Н.И. Костомаровым о Малороссии. 1861 / /  Русский архив. — 1906. — № 12. — С. 542; Ле
щенко Н.Н. Крестьянское движение на Украине в связи с проведением реформы 1861 го
да: (60-е годы XIX века). — К., 1959. — С. 18, 349—350; Теплицъкий В.Г. Реформа 1861 ро
ку і аграрні відносини на Україні (60-90-ті роки XIX ст.). — К., 1959. — С. 130—131.

38 Антонович М. Українська петербурзька Громада / /  Ювілейний збірник УВАН у Ка
наді. — Вінніпег, 1976. — С. 87. Докладніше про освітню проблематику в «Основі» йдеть
ся у статті І. Стешенка «Українські шестидесятники» (Записки Українського наукового 
товариства у Києві. — 1908. — Т. 2. — С. 49—54) і в монографії М.Бернштейна (56—64).

39 Напр., див.: Зиль А. «Сила чорноземна наш Чубинський...» / /  Наука і культура: Ук
раїна. — К., 1989. — Вип. 23. — С. 122—127; Чередниченко Д. І.) Ми нарешті мусимо до 
нього прийти / /  Українська мова і література в школі. — 1991. — № 7. — С. 19—25; 
№ 9. — С. 43—50; 2) Чубинський Павло: Есе / /  Київська старовина. — 1992. — № 6. —
C. 45—59; Погребенник Ф. «Ще не вмерла Україна» / /  Погребенник Ф. Українські пісні — 
гімни. — К., 1992. — С. 4—15; Одарченко П. Наукова діяльність Павла Чубинського / /  
Одарченко П. Українська література: 36. вибраних статей. — К., 1995. — С. 300—318.

40 Клопотання про відкриття недільної школи, з яким П. Чубинський 23 січня 1862 р. 
звернувся до директора училищ Полтавської губ., див.: Граховецький Д. Перші недільні шко
ли на Полтавщині та їх діячі (1860—1862 рр.) / /  Україна. — 1928. — N° 4. — С. 67—68 (прим).

41 Див.: Ямпольский И.Г. «Сборник статей...». — С. 190.
42 Гніп М. Назв, праця. — С. 168.
43 Там само. — С. 53.
44 Ця справа докладно, з наведенням першоджерельного матеріалу розглядається у 

названій студії М. Гніпа. Про В. Шевича також див.: Деятели революционного движения 
в России: Биобиблиографический словарь. — Т. 1. — Ч. 2. — Стлб. 465.



8 3

45 Див.: Заборова Р.Б. Достоевский и Литературный фонд: По архивным документам / /  
Русская литература. — 1975. — № 3. — С. 164; РНБ. — Ф. 438. — Спр. 12. — Арк. 112—113.

46 Лист В. Шевича до редактора журналу «Исторический вестник» С. Шубинського 
від 20 червня 1901 р. див.: РНБ. — Ф. 874. — Оп.1. — Спр. 87. — Арк. 169.

47 Останнє з відомих мені окремих видань — оповідання «Пострадавший из-за Гого
ля» (1906). У Російській національній бібліотеці (Санкт-Петербург) зберігається близько 
20 видань російських творів В. Шевича — як художніх (проза, п’єси), так і наукових (пе
реважно з педагогіки) та публіцистичних. Найраніше з-поміж них — комедія «Проказни
ца» (М., 1851); єдине надруковане в Україні — брошура «Взаимные отношения жизни и 
воспитания» (К., 1862).

48 Див.: Адріянова-Перетц В. Полтавські прислів’я в записах 1850-х років / /  Етно
графічний вісник. — 1927. — № 3. — С. 148—153.

49 Шевич В. Об образовании женщины в Малороссии / /  Русский дневник. — 1859. — 
15 марта. — № 58. — [С.4]. Також див.: Гніп М. Назв, праця. — С. 172, 177.

50 Конкретне обґрунтування необхідності викладати у недільній школі російською 
мовою містить «Мнение учителя истории и географии Василия Шевича об открытии при 
Лубенском уездном училище воскресной школы, представленное им в педагогический 
совет оного училища 1860 года сентября 16-го». Див.: Граховецький Д. Назв, праця. — 
С. 64—66 (прим. ).

51 Гніп М. Назв, праця. — С. 177.
52 Там само. — С. 121. Також див.: С. 27, 120—121, 154, 183—185, 189. Також див.: 

Житецький /. Київська громада за 60-тих років / /  Україна. — 1928. — № 1. — С. 95 
(прим.); Жук А. Культурні діячі Лубенщини / /  Українська літературна газета. — Мюнхен, 
1959. -  Лип. -  № 7. -  С. 4.

53 Див.: Гніп М. Назв, праця. — С. 228. Видання для народного читання надсилав В. Ше- 
вичу для поширення також полтавський книготорговець В. Трунов (див.: Там само. — 
С. 12-13, 158-159, 172, 180, 231).

54 Граховецький Д. Назв, праця. — С.65.
55 Там само.
56 Див.: Гніп М. Назв, праця. — С. 172, 173, 177.
57 Там само. — С. 177.
58 Автограф див.: Фонди Чернігівського історичного музею. — Ал •
59 Астряб М.Г. Столетие Лубенского высшего начального училища (1814—1914) / /  

Труды Полтавской ученой архивной комиссии. — Полтава, 1914. — Вып. И. — С. 157. 
Також див.: Граховецький Д. Назв, праця. — С. 56, 64—65.

60 Граховецький Д. Назв, праця. — С. 64.
61 Там само. — С. 65—66.
62 Див.: Там само. — С. 56.
63 Іншу його кореспонденцію, надіслану до редакції разом із забороненою цензурою, 

див.: Шевич В. Из Лубенского уезда (Полтавской губ.) (21 августа 1862) / /  Основа. — 
1862. -  № 8. -  С. 4 4 -4 6 .

64 Державний архів Російської Федерації. — Ф. 112. — On. 1. — Спр. 72. — Арк. 83 зв. 
Останнє речення цитованого епістолярного уривка потребує додаткового коментаря. Де
сяте число «Основи» за 1862 р. дістало цензурний дозвіл 3 лютого 1863 р. М. Бернштейн 
пов’язує такий запізнений його вихід із цензурними причіпками (196), що без 
відповідних доказів не переконує. В. Білозерський не виконав своїх зобов’язань перед пе
редплатниками, два останні числа журналу за 1862 р. не вийшли з фінансових причин 
(про це виразно сказано у листі П. Куліша до Д.Каменецького від 25 серпня 1864 р., див.: 
Письма П.А. Кулиша к Д.С. Каменецкому: 1857—1867 /  Публ. А. Л[азаревского] / /  Ки
евская старина. — 1898. — Т. 62. — № 7/8. — Отд. 1. — С.137). Також див.: К истории 
«Основы» / /  Киевская старина. — 1899. — Т. 65. — № 5. — Отд. 2. — С. 74.

65 РДІА. -  Ф. 777. -  Оп. 26. -  Спр. 65. -  Арк. 2, 3.
66 Див.: Вечерниці. — 1862. — 22 лют. — № 4. — С.28—29.
67 РДІА. — Ф. 777. — Оп. 26. — Спр. 65. — Арк. 2. Рядки, які також попервах вида

лися цензорові неприйнятними — від фрагмента з «мови» Бескида «...Як з могил наша 
слава йме вставати, Та й станем вкупі волі добувати!» і до кінця поезії.

СТАТТІ ДЛЯ ЖУРНАЛУ «ОСНОВА» (1861—1862% заборонені цензурою
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68 Окрім названих статей В. Міяковського та монографії М. Бернштейна, також, напр., 
див.: К истории «Основы» / /  Киевская старина. — 1899. — Т. 65. — №  4. — Отд. 2. — С. 2; 
Жемчужников Л. М. Из воспоминаний о Т.Г. Шевченко / /  Воспоминания о Тарасе Шевчен
ко. — К., 1988. — С. 433; Жур П. Труды и дни Кобзаря. — Люберцы, 1996. — С. 550—551. 
М. Бернштейн слушно відзначав (23, 195), що перечитання «Основи» під «цензурним» кутом 
зору також дає цінний матеріал. Під цим оглядом журнал ще докладно не досліджувався.

69 П ро деякі аспекти автоцензури редакції див.: Бородін В.С. П ро публікацію творів Ш ев
ченка в журналі «Основа» / /  Збірник праць дев’ятнадцятої наукової ш евченківської кон ф е
ренції. — К., 1972. — С. 131— 139. В. М іяковський звернув увагу на ріш ення Куліша не д а
вати до «Основи» свій роман «И справницкая дочка» з огляду на можливі цензурні усклад
нення навіть для цілого журналу. «П исьменник боїться, — зазначає дослідник (не подаючи 
вказівки на джерело), — щоб не заборонили «Основу» перше, ніж роман буде додрукова
ний до кінця, боїться він і того, що цензор буде вимагати багато відмін та вирізок лиш е 
з-за вміщ ення його в українськім журналі» (Міяковський В. Назв, праця. — С. 101). Тут ви
кладено фрагмент Кулішевого листа до Д .К аменецького від 12 вересня 1859 р. (Див.: П ись
ма П.А. Кулиша к Д .С . Каменецкому / /  Киевская старина. — 1898. — Т. 61. — №  6. — 
Отд. 1. — С. 377—378). Х ронологічна локалізація Кулішевого свідчення, з ’ясування його 
прогностичності (В. Білозерський дістав офіційний дозвіл на видання «Основи» 29 лютого 
1860 р.) дають підстави вважати, що для вивчення реальної цензурної історії журналу воно 
не надається. Т ак само, як  і інше Кулішеве передбачення стосовно «Основи», висловлене у 
його листі до М. Крузе від 20 вересня 1860 р.: «Цензура не обещ ает ничего хорошего для 
этого журнала...» (Покалъчук В. З Кулішевого листування / /  Л ітературний архів. — 1930. — 
№  1/2. — С. 145). Беззастережне використання у монографії М. Бернш тейна (195) цитова
ного місця з листа до М. Крузе — за браком відповідного конкретного матеріалу — для ар 
гументації тези про ж орсткий цензурний тиск на український журнал не є коректним.

Автоцензурні інтенції В. Білозерського мали в своїй основі очікування не лише влас
не цензурних ускладнень, а й, за свідченням Куліша, можливе несприйняття певних 
творів впливовою частиною журнальної аудиторії. Так, Куліш писав щойно після отри
мання офіційного дозволу на «Основу» у листі до Марка Вовчка від 15 березня 1860 р.: 
«Он присваивает себе право второй цензуры, хочет ублажить панов и полюбиться им сво
им журналом...» (Листи до Марка Вовчка: У 2 т. — К., 1979. — Т. 1. — С. 87).

70 Слідом за М. Бернштейном про цензурні переслідування як одну з причин припи
нення «Основи» йдеться у присвячених їй непідписаних статтях, вміщених у вид.: Ен
циклопедія українознавства: Словникова частина. — Париж; Нью-Йорк, 1966. — Т. 5. — 
С. 1894; Encyclopedia of Ukraine. — Toronto; Buffalo; London, 1993. — Vol. 3. — P. 726.

71 Так вважають і інші дослідники. Напр., див.: Лемке М. Назв, праця. — С. 295—296; 
Saunders D. 1) The Russian Impact on Ukrainian Culture: 1847—1905 //Д ругий міжнародний 
конгрес україністів (Львів, 22—28 серпня 1993 р.): Доповіді і повідомлення: Історія. — Львів, 
1994. — 4.1. — С. 143; 2) Russia and Ukraine under Alexander II: The Valuev Edict 1863 / /  The 
International History Review. — 1995. — Vol. 17. — No 1. February. — P. 33—34.

72 Цензурної історії «Основи» у 1862 р. стосується епізод, який неточно висвітлено у 
монографії М. Бернштейна (196—197). Розглядаючи листування між міністерствами 
внутрішніх справ і народної освіти (серпень — вересень 1862 р.) стосовно доцільності 
вміщення в «Основі» (1862. — № 6) статті М. Костомарова «Мысли южнорусса. II. Хрис
тиянство і кріпацтво» та поданих В. Коховським у рубриці «З народніх уст» фольклорних 
записів, дослідник усупереч очевидним неузгодженостям подає цей епізод як факт попе
реднього цензурування «Основи», стверджуючи, що «лише після довгих пояснень цензора 
Лебедева, пояснювальних листів редакції стаття Костомарова і нарис Коховського були 
дозволені до друку і з’явились в «Основі» з великими купюрами» (197). Насправді ж ця 
справа постала після появи друком названого числа (цензурний дозвіл — 29 липня 1861 р.). 
Зауваження до «Основи» стосувалися не «проукраїнського» напрямку названих публікацій, 
у міністерстві внутрішніх справ було поставлено під сумнів їх відповідність християнсько
му вченню. При цьому у праці М. Бернштейна фальсифіковано один з використаних 
архівних документів. Дослідник пише: «... міністерство внутрішніх справ прийшло до вис
новку, що згадані матеріали [...] «ни под каким видом не должны быть одобрены к тисне
нию» (197). Насправді у листі товариша міністра внутрішніх справ О.Г. Тройницького до 
О.В. Головиіна від 13 серпня 1862 р. сказано: «.;. ни под каким видом не должны были 
быть одобренными к тиснению» ( РДІА. — Ф. 773. — On. 1. — Спр. 251. — Арк. 3).
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B. Міяковський, висвітлюючи цей епізод цілком коректно, слушно зазначає, що він «був, 
без сумніву, виявом міжвідомчої боротьби за право опіки над друкованим словом і для 
«Основи» не мав якихось дуже неприємних наслідків» (Порський В. Назв, праця. — С. 95).

73 Див.: Нахлік Є.К. Примітки / /  Куліш П. Твори: У 2 т. — К., 1994. — Т.1. — С. 651— 
674. Дослідник, звернувши увагу на те, що і журнальну (з численними цензурними вилу
ченнями) публікацію поеми «Великі проводи», і Кулішеву збірку «Досвітки» (СПб., 1862), 
в якій поему надруковано без купюр, розглядав С. Лебедев, залишив цей факт без комен- 
таря. Щоб пояснити неоднакове ставлення цензора до майже синхронних публікацій од
ного твору, варто враховувати, що тогочасна цензура виявляла більшу, порівняно з книж
ковими виданнями, прискіпливість до журналів з огляду на їх особливий суспільний вплив. 
Про це див.: Чуковский К. От дилетантизма к науке / /  Собр. соч.: В 6 т. — М., 1967. — 
Т. 5.— С. 532-537; Гаркави AM . Состояние и задачи некрасовской текстологии / /  Некра
совский сб. — Л., 1973. — Вып. 5. — С. 164.

74 Заради об’єктивності реконструкції стосунків українського журналу з цензурою на
лежить зважати не лише на факти її безпосереднього чи опосередкованого (автоцензура 
редакції) втручання у ведення «Основи», а й на те, що потрапляло на її сторінки. 
Приміром, такий проникливий дослідник, як Ю. Луцький, зовсім слушно зауважував з 
приводу надрукування в журналі (1861. — № 3) контроверсійної статті М. Костомарова 
«Две русские народности»: «Такі «єресі» пропускала тоді царська цензура» (Луцький Ю. 
Передмова І/  Самі про себе: Автобіографії видатних українців ХІХ-го століття. — Нью- 
Йорк, 1989. -  С. 11).

75 Скуратівський Вад. Микола Костомаров (1817—1885) / /  Сучасність. — 1992. — № 9. —
C. 156.

ЗАМЕТКА

Общий циркуляр по Министерству внутренних дел «О порядке откры
тия училищ для образования детей временнообязанных крестьян» опреде
ляет, каким образом направлять ходатайства крестьян об открытии сель
ских училищ для первоначального обучения детей впредь до утверждения 
по сему предмету особых правил. Циркуляр определяет, что подобные хо
датайства должны быть утверждены губернскими присутствиями, с тем, да
бы преподавание закона Божия принимал на себя кто-нибудь из священ
ников, затем обучение чтению, письму и первым правилам арифметики 
может быть поручаемо как священникам, так и другим лицам. С особен
ным удобством такое обучение может возлагаться на волостных писарей 
как одно из условий найма их в должности волостных писарей. О каждом 
вновь открытом училище губернское присутствие обязано сообщать, для 
сведения и надзора за преподаванием, местному директору училищ.

1) Почему нужно, чтобы ходатайства крестьян об открытии училищ 
были утверждены губернскими присутствиями? Это излишняя процеду
ра. Можно бы дозволить крестьянам открывать училища для первона
чального обучения детей с ведома мирового посредника, который бы со
общал губернскому присутствию о каждом вновь открытом училище, 
а губ[ернское] присутствие] сообщало бы дирекции.

2) Губернское присутствие утверждает ходатайства крестьян с тем, дабы 
преподавание закона Божия принимал на себя кто-нибудь из священников.

Следовательно, в деревнях и больших хуторах крестьяне не могут завес
ти училище, в котором бы дети могли выучить молитвы, научиться читать, 
писать и первым правилам арифметики. Для крестьян трудно устроить так, 
чтобы священник принял на себя преподавание закона Божия. Безвозмезд
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но священник не согласится, да и несправедливо было бы требовать от не
го этого, а только что освобожденные крестьяне не в состоянии будут воз
награждать священника за проезд и за время, теряемое на проезды.

Нам кажется, что получившие права граждан крестьяне имеют право 
воспитывать своих детей по своим средствам, т. е. нанять для обучения 
человека по своим средствам.

Власть может контролировать, но требовать излишних трат, создавать 
препятствия — это не вмещается в понятие контроля. Надзор за учили
щами, заводимыми крестьянами, может быть вверен духовенству и ми
ровым посредникам; эти последние, вероятно, не будут тяготиться этою 
обязанностию.

3) К чему при найме волостных писарей обязанность учить должна 
быть одним из условий найма?

Какой прок от этого?
Это и сделается формальностию, на деле же ничего не будет. А если 

стать принуждать обязавшихся писарей учить, то это еще хуже. Учитель
ство по принуждению не принесет утешительных результатов.

В нашем крае есть, впрочем, несколько человек писарей, бывших сту
дентов, которые при теперешних правилах, как люди недостаточные, не 
могли продолжать курса наук в университете1. Они посвятили себя на 
благородное дело и без условия при найме будут учить крестьянских де
тей, и из этого ученья будет прок. У нас носятся слухи, будто бы запре
щено студентам давать место писарей. Мы не можем допустить такого 
запрешения. Это было бы страшным злоупотреблением. Если выучив
шийся грамоте у дьячка имеет право быть писарем, то каким же образом 
окончивший среднее учебное заведение и бывший в высшем не имеет 
того же права. Это было бы даже неразумно.

В развитии и самопожертвовании этих людей самая лучшая гарантия 
добросовестного исполнения обязанностей к благу темного люду. Нам ка
жется, что подобный слух изобретен теми недобросовестными людьми, 
которые всеми мерами стремятся унижить науку и унизить всякого, быв
шего в университете.

Кстати, говоря об училищах для первоначального обучения детей, 
приведем цифры, показывающие количество грамотных крестьян в Пе
реяславском уезде. Цифры эти почерпнуты из сведений [Полтавского] 
губернского [статистического] комитета.

Имения разделены на пять разрядов:
1 разряд от 1 до 10 р[евизских] д[уш] всего 925 д[уш, из них грамотных] 3 м[ужчин] ж[енщин]
2 10 50 816 1 —

3 50 100 4338 6 3
4 100 500 10702 128 4
5 500 3710 59 2

Итого 20491 252 9
В имениях 1-го разряда на 308 1/3 ревиз[ских душ] 1 грамотный] муж[ского] пола

2 816 1
3 71 7/61 1
4 83 39/64 1
5 62 52/59 1
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Вообщеі грамот[ный] муж[ского] пола на 81 79/128 ревиз[ских] душ.
Все они обучались или в экономиях или у дьячков.
Нам случалось встречаться с подобными грамотными. Более грамотные 

из них ничего не читают и находят, что читать — даром время тратить.
Подобный взгляд происходит от того, что нет популярных книг реаль

ного содержанья.
Повести из народного быта их не интересуют. Все то, о чем говорит

ся в этих повестях, им знакомо: все это они сами видели.
Потребность популярных брошюр реального содержанья у нас насто

ятельна. Многие упрекают редакцию «Основы», что она не прилагает к 
журналу статей, имеющих интерес для простолюдина, и указывают на га- 
лицкое «Слово»2. Действительно, это было бы полезное нововведенье3, 
и, вероятно, нашлись бы люди, готовые трудиться для этого дела.

П. Чубинский

[ИЗ -СКОГО УЕЗДА. И].

Май 1862

Для введения уставных грамот1 в здешнем уезде военная команда2 
была употреблена в течение мая в 2-х имениях: в д. 1Ц[ербаковке], име
нии помещика С[тороженко]3, и в е .  Л[озовый] Я[р], имении княгини 
Р[епниной]4. В 1-й 200, во 2-м 940 р[евизских] д[уш]. В первом имении 
крестьяне отказывались от принятия какого бы то ни было надела зем
ли, на том основании (как показали они на допросе), «что по бедности 
не в состоянии отбывать ни положенных в грамоте повинностей, ни об
року». По делу этому содержится в тюрьме четыре человека, признанных 
мировым съездом зачинщиками, а 8 человек при самом введении 
грамоты высечены розгами, но оставлены на свободе. Военная команда 
пробыла в деревне 8 дней, успев в промежутке уничтожить, конечно, всю 
живность деревни. Следствие поручено было судебному следователю, 
окончено в два дня и представлено в суд на решение. Во втором имении, 
т. е. в с. Л[озовый] Я[р], крестьяне не принимали уставной грамоты по
тому, что (как показали на допросе) «в Высочайшем манифесте сказано 
было, что до истечения 2-х лет крестьяне должны оставаться на прежнем 
положении, пользуясь прежним наделом земли, отбывая 3-хдневную 
мужскую и 2-хдневную женскую барщину; об уставной же грамоте и об
роке мы тогда ничего не слышали. А потому и полагали, что до истече
ния 2-х лет никаких перемен в этом отношении без нового манифеста 
быть не может». По делу этому содержится в тюрьме 3 человека, а 11 вы
сечены розгами. Военная команда пробыла в селении 10 дней5. Дело по
ручено было следственной комиссии, окончено в 4 дня и представлено 
в суд на решение.

При решении этих дел суд затрудняется в том: кого судить и как су
дить? И в самом деле... Но для большей ясности лучше рассказать весь 
процесс.
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Дело о непринятии крестьянским обществом уставной грамоты обык
новенно начинается так: мировой посредник после неоднократньос, тщет
ных выездов для убеждения крестьян к принятию грамоты доносит миро
вому съезду6. Мировой съезд в полном составе своем, при бытности чле
нов земской полиции, совершает свой выезд в имение, где общество уже 
собрано, и самым простым и удобопонятным для крестьян языком убежда
ет их принять грамоту. Крестьяне остаются при своем убеждении. Миро
вой съезд разделяется по числу членов, каждый из них (в том числе и чле
ны земской полиции) избирает часть крестьян и убеждает их принять гра
моту. «Як громада, так і ми», — отвечают крестьяне. А громада не соглас
на. Тогда мировой съезд, убедившись в тщетности своих убеждений, со
ставляет протокол и просит губернатора о подаче помощи. Приходит во
енная команда. Собирают крестьян. Снова мировой съезд начинает свой 
выезд, и снова начинаются убеждения. Причем немалую услугу оказыва
ют и защитники отечества помощию военного красноречия. Тут же запи
сываются и имена более упорных и дерзких, т. е. продерзостно отвечающих 
на вопросы за всех других. Иногда для увещания крестьян призывают 
священника. Затем уже пускают в ход убедительнейшее из убеждений — 
«сікуцію». Причем мировой съезд не перестает убеждать самым удобопо
нятным для крестьян языком принять добровольно грамоту. И крестьяне 
мало-помалу добровольно принимают грамоту. В заключение члены прика
жут отправить благодарственный молебен Господу Богу с коленопрекло
нением, и грамота объявляется введенною. Более же упорных передают 
на попечение земского исправника для предания суду. Исправник от
правляет упорных в земский суд. Суд, отобрав от них показание, отправ
ляет упорных в тюрьму, а дело поручает судебному следователю, или же 
наряжают следственную комиссию. Обязанность следователя, разумеется, 
во-1-х, восстановить объективное тело преступления, т. е. определить са
мый факт преступления — corpus delicti; а во-2-х, отыскать виновного 
преступления. Но факт преступления уже определен. Крестьяне не согла
шались принимать грамоту, пока их не принудили к тому. Значит, остает
ся отыскать виновных. В обвинительном акте прямо указаны виновные, 
как замеченные членами мирового съезда в наибольшем упорстве и дерзос
тях. Но следователь допрашивает обвиняемых, а потом и все общество и 
получает один и тот же ответ: каждый из нас настолько виноват, насколь
ко и все, и все — насколько каждый. «Да почему ж такихто взяли в тюрь
му?» — «Да потому ж, що не всім же разом говорить, бо скажуть: on’ять 
бунтуються; от ми й виставили степеннійших, щоб одвічали, якщо спита
ють. А їх, бачите, в тюрму побрали. Кажуть — зачинщики. А вони які за
чинщики?!» — «Дак, може, хлопці, ви на кого із сторонніх пеняете у сім 
ділі? Може, хто вас підвів на сеє із сторонніх? Кажіть — виноватого й Бог 
не потаїть», — допрашивает следователь. — «Ні, ніхто нас не підводив. 
Гріх колякать по-пустому. Хіба б ми давно не сказали, бачивши отсюю 
турбанцію». Затем следователь обращается к отысканию прямых и кос
венных доказательств pro и contra обвиняемых. Но таковых по справкам 
не оказывается. И дело в таком виде представляется в суд на решение.
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Суд, рассмотрев дело, находит, что в нем нет главных зачинщиков, под
стрекателей, сообщников. Дело возвращается следователю «с носом», т. е. 
с предписанием отыскать главных зачинщиков. И вот следователь, поче
сав затылок, едет отыскивать главных зачинщиков.

Иногда это отыскивание главных зачинщиков и подстрекателей в де
ле доходит до смешного. Так, в с. Л[озовый] Я[р] во время введенім 
уставной] грамоты (где была уже и военная команда) приехали, ничего, 
конечно, не ведая, 2 литвина с горшками для продажи. При въезде в се
ло и при первом крике «По горшки!» бабы окружили литвинов, и тем бо
лее, что по случаю прошлого населения потребность на горшки значи
тельно усилилась. В числе покупателей явилась попова наймичка, кото
рая никак не могла уговорить литвина отдать ей горшок за 3, а не за 
4 гроша. Между тем литвины, видя, что село наполнено москалями, ко- 
трые разъезжают верхами, спросили о причине. Бабы ответили им, что 
«се у нас сікуція». — «А! И возле нашего села была дзекуцья, — отвечали 
им литвины, — да солдаты постояли, постояли да и ушли. А мужички, 
кто побогаче, стал платить оброк пану, а кто победней стал на «сдельную». 
«Дак не отдаси горшка за 3 шаги?» — крикнула попова наймичка. — «Не
ма», — хладнокровно ответил литвин. Наймичка ушла с явным негодова
нием. Дома, на вопрос попа, купила ли горшков, отвечала «Ні, там такі 
литвини... да ще й об сікуції говорять з бабами». — «Как?! Что! Что они 
говорят?» — всполошился поп. — «Оттак і так, кажуть, сікуція і в нас бу
ла; се пустяки». Поп, желая и себе выдвинуться в таком важном деле, до
нес волостному старшине; старшина — становому, становиш — исправ
нику, и в полчаса литвины с горшками арестованы. На беду у литвинов 
не оказалось паспортов. Но это бы ничего. Они 20 лет развозят горшки 
без паспортов. Да дело в том, что они обвинены в подстрекательстве и 
распространении лжевредных слухов между крестьянами. И пошли писать 
литвины с горшками из села в земский суд, из суда к следователю, от сле
дователя в полицию, а из полиции опять в село; и поделом — не распро
страняй лжевредных слухов. А между тем подстрекатели отысканы и в де
ле значатся. Хвала и честь отыскателю.

Другой случай. Два студента, проезжая из Харькова в Киев, останови
лись в одной деревне здешнего уезда и раздали бесплатно крестьянам до 
50 экземпляров народных книжек: Квитки, Шевченка, Кулиша и др., из
данных, как известно, с целию распространения грамотности в народе7. 
Мужички сначала не хотели брать книжек, «щоб не було чого за їх». Но 
когда им прочитали «Тополю», «Катерину», «Сіру кобилу»8 — нарасхват 
разобрали. На другой день после этого, проезжая чрез ту деревню, я слу
чайно зашел к одному крестьянину. Хозяин дома, лет 40, сидя на пороге 
в сенях, починял заплаты на свите; поодаль жена его, лет 30, разбирала 
«вовну». В углу сын, мальчик лет 14, громко читал «Катерину» Шевчен
ка; трое меньших детей, лежа на рядне в другом углу сеней, казалось, со 
вниманием слушали читающего. Рассказав историю приобретения кни
жек и выслушав кое-что от меня, мужичек, почесав затылок, заметил: «Да 
воно то так, я і сам трохи маракую, що воно книжки добрі; єсть там і свя-
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щенне писаніє, вчора хлоп’я читало, дак уже сказано, що внятно. Чудно 
тільки, що по нашій мові, не по-письменному. Коли б якої рахуби не бу
ло за їх. Може, вони такі, що не треба було й брать?», — боязливо спро
сил он. Я постарался уверить его в противном. Вечером того же дня в со
седнем селе писарь и волостной старшина (из казаков) с некоторою та- 
инственностию докладывали мне о раздаче студентами книжечек. На во
прос — что же это за книжечки — старшина отвечал: «Пустые, ваше -ро
дне, писание...» «Собственно басни, сказочки Крылова», — поправил пи
сарь. «Ми хотіли їх і орештовать, — продолжал старшина, — так ні; по
дививсь я, аж і ціна виставлена — 2 копійки, 3 копійки, 5 копійок, єсть 
і по злоту. Так і написано: цена 15 копеек серебром». — «И хорошо вы 
сделали, что не арестовали». — «И типография есть», — не без самодо
вольства заключил писарь. На другой день после этого в той деревне, где 
были розданы книжечки, случился довольно значительный пожар — сго
рело 85 дворов. Причина пожара, как полагают, неосторожное обращение 
с огнем. Началось полицейское дознание. Тут только полиция дознала, 
что какие-то студенты, и, вероятно, беспаспортные, раздавали какие-то 
книжечки бесплатно. Ну, пошла потеха.

Из одного дела образовалось два: дело о пожаре и дело о книжечках. 
На последнее полиция обратила, конечно, особенное внимание. «Не 
суть ли те два студента подстрекатели крестьян или главные виновники 
пожара?» Как угорелая, шаталась она несколько дней сряду, всюду и вез
де отыскивая зловредные книжечки. Кто успел — бросал их в болото, в 
колодец, рвал их — лишь бы не попались полиции. Но рьяная деятель
ность полиции увенчалась таки успехом. Отыскано 11 книжечек, записа
ны имена владельцев их и представлены в стан. Так образовалось дело о 
распространении в деревне зловредных слухов и о прикосновенных к оному 
11 книжечках. Поступило оно с книжечками в земский суд. Говорят, 
земский суд, рассмотрев его, признал неполным и возвратил становому 
для надлежащего, и еще в чем надобность укажет, дополнения.

Но довольно о книжках. Надоело. Злость берет. Возвратимся опять к 
зачинщикам и подстрекателям в крестьянском деле. Положим, что такие 
зачинщики отысканы и в деле значатся. Следствие, таким образом, пол
ное — объективная и субъективная сторона преступления обозначены. 
Остается приложить закон к делу.

В своде Зак[онов] Уголовных], т. XV, изд[ания] 1857 г., в главе «о со
противлении распоряжениям правительства и о неповиновении установлен
ным от оного властям» сказано:

Ст. 296. «За явное против властей, правительством установленных, 
восстание, с намерением или воспрепятствовать обнародованию Высо
чайших указов, манифестов, законов или других постановлений и объяв
лений правительства, или же не допустить исполнения указания или 
предписанных правительством распоряжений и мер, или принудить сии 
власти к чему-либо несогласному с их долгом», то

Ст. 298. «Если сие преступление учинено невооруженными людьми и 
без явных насильственных с их стороны действий, но однако же для вое-
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становления порядка начальство было в необходимости прибегнуть к не
обыкновенным мерам усмирения, (то) виновные в оном присуждаются: 

к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжную работу 
на заводах на время от 4 до 6 лет, а неизъятые по закону от нака
заний телесных и к наказанию плетьми чрез палачей в мере, опре
деленной статьею 21 Уложения для 7-й степени наказаний сего ро
да (т. е. от 30 до 40 ударов), с наложением клейм».

Ст. 306. «Если и без всякого явного восстания или сопротивления 
властям, от правительства установленным, несколько человек согласятся 
не исполнять какое-либо предписание сих властей или уклоняться от ис
правления каких-либо законных государственных или общественных по
винностей, то за сие:

Зачинщики и подговорщики подвергаются лишению некоторых осо
бенных, на основании 54 статьи Уложения, прав и преимуществ и за
ключению в смирительный дом на время от 2 до 3 лет».

Которая же из двух этих статей закона прилична, более подходит к не- 
соглашению крестьян принять уставную грамоту, для введения которой 
призвана была военная команда? Неужели, как думает большинство юрис
тов нашего уезда, первая из них? Т. е. лиц, признанных мировым съез
дом более виновными в несогласии крестьян принять уставную] грамо
ту, лишить всех прав состояния, наказать плетьми чрез палачей, заклю
чить и сослать на каторгу... Неправда ли, содрогнешься поневоле? А 
сколько таких виновных есть и будет еще?..

Нет, по — моему, указанные статьи, как и все Уложение вообще и от
дел «о сопротивлении распоряжениям правительства и неповиненовении 
установленным от оного властям» в особенности, необходимо требуют в 
настоящее время пересмотра.

Будем ждать и надеяться...
Приятельский Хуторянин.

ХОТИН (Подольской губ.)1

I
(июнь 1862 )

Приближается косовиця', рабочие руки нужнее, чем когда-нибудь. Все 
многоземельные помещики устроили как-то так, что грамоты отложены 
были на это горячее время.' Сочувствовало ли действительно большинст
во мировых [посредников] нуждам богачей, или сами обстоятельства так 
сложились, только грамоты в высшем слое не подвигаются, и в боль
шинстве имений работают по инвентарю2. Некоторые такого мнения, 
что богатые, не нуждаясь в выкупе, отстраняют его3, а посредники, со
чувствуя им, не вводят выкуп и у тех, которые бы того хотели, — чтобы 
не подать худого примера крестьянам больших землевладельцев. Может 
быть, дело случая тут совершенно совпадает с желаниями помещиков. 
Есть множество неуловимых для печати и невсплывающих до мировых
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съездов действий, которые тем не менее обусловливают общий ход явле
ний по крестьянскому делу. Напр[имер], окричали народ, что он ждет 
третьего указа4. Этим указом все огораживаются и прикрывают свое не
уменье обойтись с делом или нежелание вести дело.

«Что ваши крестьяне, — спрашиваете вы, — на что согласились?»
— Да ни на что, — говорит почти печально помещик, — дожидаются 

третьего указа. — А между тем этот господин тянет день за день втихо
молку, чтобы так, как-нибудь, хоть до осени,-хоть до жнив, прошло по- 
старому.

«Как в вашем участке» — спрашиваете вы у мирового (разумеется, не 
у Ге5). «Не идет, — отвечает он с озабоченным видом. — Что с олухами 
делать, говорят: будем ждать третьего указа». А между тем этот барин не 
был ни в одном селении, кроме разве для выгона на панщину, не гово
рил и не слушал никогда крестьян, чтобы не прослыть хлопоманом, и 
более заботился о постройке новых конюшен у своего дома, чем об уст
ройстве нового порядка. Вот в селении проявилась мысль о выкупе; по
мещик просит мирового, чтобы воспользовался благоприятным настро
ением умов. Pan mirowy обещается поговорить с волостным и приехать 
с исправником. Разумеется, ничего не выходило из этого, и проходил 
срок, а грамоты не вводились... Мировые бюрократы проснулись: надо 
сдать дела; появилась лихорадочная энергия; начали вводить уже без объ
яснений, а чтобы обеспечить успех, употребляется сей оригинальный спо
соб: накануне приезда мирового для объявления грамоты присылаются 
солдаты заготовлять розги, что производит, разумеется, панический 
страх, и все разбегаются прежде, чем догадливый мировой появится в се
лении. Никого нет! Никто не вышел внимать медоточным устам чиновни
ка — посредника! Это уж бунт, возмущение... О такого рода восстаниях 
беспрестанно слышно то в одном, то в другом уголку. То там, то тут по
средники требуют войска.

Что ни говорите, а приятно требовать от губернатора войска для ус
мирения... усмирять и усмирить... какое лестное положение! Офицер, 
розги и солдаты в распоряжении посредника... сама полиция является по 
первому требованию маленького диктатора с цепью на шее. Он может 
лишить жизни или здоровья нескольких сограждан своих без всякого 
контроля; потому что нет голоса со стороны крестьян, нет защитника их 
интересов, нет лица, которое бы объяснило, что не понимать или боять
ся не значит бунтовать. Впрочем, все это вздор; мужиков и прежде засе
кали и калечили, только в разбивку, а не массами, не по нескольку вдруг 
и с меньшею торжественностию, это пустяки; но тут произошло нечто 
другое, более неожиданное. Так как помещики в течение двух десятиле
тий подвергались наездам полиции, доносам становых, разграблению 
прямому или косвенному6, то до последнего времени полиция не загля
дывала в панские дома, зная, что там встретят ее с затаенною боязнью и 
ненавистью; теперь она приглашается, защищает, она сделалась другом 
дома и как будто говорит с улыбкой: «Вы сами теперь сознаете, как худо 
неповиновение... Родитесь вы, господа, десятью саженями далее от этого 
дома, там, в хате, с вами было бы то же! А вы поете злокачественные гим
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ны7, носите омерзительные, возмущающие душу однобортные сюртуки с не
христианским названием чамары8». Посредники в этом случае действи
тельно миротворцы: они примирили две враждебные стороны, показали 
им точку, на которой они могут побрататься, и кровию из крестьянских 
спин запечатлели братский союз. Несколько лет назад, во время взаим
ного антагонизма, полиция брала на себя роль защитницы мужиков, ис
кала случаев открыть грешки худого обращения. Засечет ли кого поме
щик, свернет ли скулы на сторону — полиция являлась преследователь
ницею; грозно становилась пред помещиком, как теперь пред бунтую
щим народом, и требовала кошелек или все именье! Отдавался, разумется, 
кошелек, а именье оставалось. Я люблю слушать рассказы исправников 
тех времен, некогда лихих наездников закона, а теперь хилых стариков.

Возвращаясь из Ярмолинец (там ярмарка Петра и Павла)9 в Киев ма
лыми дорогами чрез Михалполъ10, Бар11, я попал в одно село на холодную 
экзекуцию. В селении Ящинцы12, чрез которое я проезжал, бьш бунт 
(скоро так исказят значение слова, что будет немалый труд русским пони
мать русских)... В воскресенье, 4-го июля, крестьяне д[олжны] б[ыли] снес
ти чинш (23 р. 17 к.), но некоторые не имели к тому времени, о чем во
лостной донес мировому; тот признал это бунтом и прислал трех рассыль
ных, называемых здесь жандармами. Замечательно, что помещица была в 
Ярмолинцах, и никто о том посредника не просил. Три усмирителя или 
«мировые-жандармы», как называли их крестьяне, гарцовали по селу (душ 
в 200), резали кур, поросят, высыпали лошадям кукурузу и крупу вместо 
овса; избили старосту, который обратился было в постыдный побег из се
ла; поймали в корчме какого-то русского (так здесь называют раскольни
ков), уличая его в подмущении мужиков. Его увлекли за пояс в двор. По
сле я узнал, что эта встреча с янычарами мирового обошлась ему в два 
рубля. Рассказывали, что они уже два месяца переходят с экзекуции на эк
зекуцию и нажили рублей по 100 и находят, что им житье — умирать не 
надо. Впечатление, производимое этими людьми, обращенными в бичи, в 
нагайку, лишенную всякого смысла, — отвратительно-досадное. Нельзя 
более унизить не только солдата, но вообще человека, как обратив его в 
экзекуцию, в наказание другому человеку, да еще своему; когда во время 
войны отдается какой-нибудь город на разграбленье (напр[имер], в вен
герскую войну позволено было в Дебречине погулять полдня13), то там не 
доходят солдаты до такого нахальства и наглости, там, по крайней мере, 
есть некоторая степень уважения к иностранному народу, всегда большая, 
чем к русскому мужику. Вероятно, двухмесячные разъезды еще более их 
оскотинили, и едва ли эти три рыцаря, виденные мною, возвратятся ког
да на путь истинный. На другой день приехала из Ярмолинец помещица 
и упросила ретивого посредника отозвать своих мировых жандармов.

Проезжая чрез Шегинцы (около Бара)14, я не застал экзекуции, кото
рая была со всеми атрибутами мира: солдатами, розгами. Иному бедно
му мировому такой несчастный участок достается, что без розги ни-ни! 
Я думаю, что все это от участка зависит. Вот у Ге такой уж участок, что 
все идет, как по маслу, без бунтов, без розог, без солдат, без крови.



Соседний поп сделал донос на N, что, дескать, собираются у него и 
рассуждают о вещах злокозненных. По следствию оказалось — вздор. Он 
снова донес на исправника, что, дескать, прикрывает. Между тем миро
вой Буцкий15 произвел, или устроил, восстание в Лозней (деревня)16: 
солдаты, и экзекуции, засекания, допросы. Кто-то проврался, что поп 
(донощик) читал им 3-й указ за 2 р. с слушателя. Исправник к попу с 
рассильными: взять — живьем; не пускают, двери заперты, начинается 
приступ и борьба рассыльных с женой и дочерьми осажденного; защи
щались упорно и долго — это, конечно, возмутительно, но самое возму
тительное впереди. Когда бедные женщины, защищая свой дом, свою кре
пость, утомились и, побросав в осаждающих все, что было под руками, 
отступили, — рассыльные врываются в комнаты и хватают хозяина. Так 
как он сидел в одной рубашке (безо всего) и не хотел одеваться, то в та
ком виде его силою взяли на руки, посадили на телегу и повезли по се
лу. Ропот неудовольствия пронесся между прихожанами, при виде 
так[им] обр[азом] влекомого священника, но так как в соседнем селе сди
рали кожу с крестьян розгами и палками, то здесь все было тихо.

II

С высоты птичьего полета
(июль 1862)

Прекратилось понемногу введение грамот по добровольному согласию 
при содействии офицеров и розог.

Взывающие о помощи розог были сперва не очень чувствительны. 
Отуманенные воображаемым убытком (а иным мерещилась галицийская 
резня...17), они и не видели, в чем дело... им представлялась только ко
совиця... крестьяне, пожалуй, не пойдут... надобно предупредить, напу
гать; ну, а чем напугать простого человека?., вот и лупи его!..

Однако — что значит грубая кожа! Были такие случаи, что как упрет
ся — несогласен, не подпишу, так сколько ни катай — ничего. Так слу
чилось в Ш.18 «Тут лежить мой батько, и я тут ляжу! а не подпишу...», — 
говорил после 300 розог крестьянин. Экзекуция происходила возле клад
бища, вероятно, для эффекта: дескать, на смерть, канальи, будем бить!..

Если роль сектаторов играли русские (солдаты), то требователи розог 
были большею частию — поляки... Почему не вспомнили они, что пред
ков их за «nie pozwolam!» никто не сек? У страха глаза велики, а память 
коротка.

Вообще некоторые мировые не прочь задать страха и даже обжаловать 
с канцелярскою ловкостию, словом, вставить крючок на пакость ближ
нему, не уступающий крючку записного писаря. Вот, например, история: 
и буквально — «крючок», и в переносном смысле — крючок.

Мировой, вследствие... ну, да это все равно — вследствие того, что он — 
мировой, приказал втащить в комнату, где он заседал (кажется, вводилась 
dobrowolna umowa) виновного мужика, дверь на крючок и начал пороть... 
(Но для чего же запираться?) Жена секомого и, разумеется, кричащего
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СТАТТІ ДЛЯ ЖУРНАЛУ «ОСНОВА» (1861—1862), заборонені цензурою 9 5

пленника бросается к дверям просить мирового, дверь отворяется при ее 
прикосновении, и она мешает, таким образом, занятиям посредника. Сос
тавляется донесение, что так и так... ворвалась... замкнутую на крюк дверь 
отбила... бунт, мятеж...

Назначено следствие, и оказалось, что действительно дверь была за
перта на крючок, да крючок-то был из проволоки, и достаточно было са
мого немятежного движения, чтобы он разогнулся и дверь отворилась... 
Следователь представил и крючок в губернский комитет. Вот как состав
ляют донесения!

Офицеры экзекуционных команд, как незаинтересованные в этих не
повиновениях и выходах на панщину, смотрят на дело хладнокровнее и 
имеют случай видеть, как зрители, то, что ускользает от лиц действующих.

Так, требовалась команда в селение Г. Офицеры отправились вперед. 
Приехали, призывают старосту, говорят ему, какую беду они ведут за со
бой, что уговорил бы он крестьян, что вот слышали, верно, как пороли 
в соседстве (верст 15)...

Мнется староста, а после, видя, что господа добрые, на откровенность 
пошел. «Да что, сказать правду... известно, дурачье... ведь они думают, 
что там вас подкупили...»

-  Нас?
— Да, вас и всех... паны закупили, а царь того дела не знает.
И такая мысль между крестьянами преобладает19. В другом имении не

покорные хотели, чтобы после экзекуции все подписались на грамоте — и 
офицеры, и исправник, чтобы знать, с кого потом искать нашу кривду.

Вот приедет барин — барин нас рассудит.
По их понятиям, все это действительно кривда. Дело в том, что они 

придают очень большое значение присяге, слову, подписи... Наш брат 
двадцать раз присягнет — не задумается; какая-нибудь случайная пере
мена в производстве порядка введения или стечение побочных обстоя
тельств сбивает их с толку. Так, в одном имении, накануне ввода грамо
ты, исправник потребовал присяжных по следственному делу и на дру
гой день снова присяжных депутатов. Из этого такая каша вышла, что 
200 человек объедали деревню три недели. Самые слова они понимают 
иначе, напр[имер], старшина употребляется часто в смысле имени соби
рательного и склоняется в женском роде: «Пійду просити старшину, як 
вона скаже, так і буде».

При одном случае мирного введения грамоты с ружьями какой-то крес
тьянин, вероятно, агитатор, видя, что толпа увлечена или запугана и хочет 
подписать грамоту, голосом стентора прокричал: «Приймайте, приймайте 
тую грамоту... буде вона вами грати і мотати!..» И тут, как везде, была у не
го мысль, что все подкуплены. Странный, хотя и очень естественный, если 
сообразить, случай делал то, что экзекуции были только у богатых помещи
ков, а у бедных нет. Натурально и родилась мысль, что это удовольствие не
дешево стоит панам и бедному не под силу. Теперь, припоминая факты, не 
один задумался над этим. «А, действительно, ведь только у богатых».

Период экзекуций, кажется, кончился в начале июля; теперь бедствия 
селян потеряли свой багровый-красно оттенок и приняли съедобный 
или объедательный. Посылаются экзекуции за неуплату чинша, т. е. чуть
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накануне назначенного дня не снесут оброка, помещик мировому жалу
ется, а тот требует рассыльных, и начинает литься кровь — кур и поро
сят. Впрочем, многие не режут кур, а берут живьем, возят с собой в ку
рятниках и откармливают их за счет крестьян. Говорят, что это необхо
димо для внушения уважения к законности, а другие добавляют в душе: 
«Пусть знают, какова воля!., это не то, что за паном, бывало: пан и по
дождет, и поможет...а теперь пусть-ка попробуют! Этого не могут, ну, а 
где же возьмут еще больше платить, когда на выкуп пойдут! Пропадут... 
а, впрочем, чорт их возьми...»

Это грустно, со стороны глядя, но некоторые смотрят на освободив
шихся, как на отрезанный ломоть — нет, как на проданного вола, от ко
торого нечего ждать, и ежели он, по старой привычке, на базаре протя
гивает свою морду в знакомые сани, то его кнутом...

Я слышал, как молодой господарь, помещик говорил: «Не позволю я им 
собирать колосья... для меня лучше пусть волы съедят, пусть свиньи съедят, 
а то насобирает иная с горнец, а какая мне польза».

Нелюбители крутых мер и полицейской помощи обходятся и тут по
тихоньку. Вот к одному помещику* не несут чинш — ждет, что будет; не 
несут день, не несут два — молчит, наконец приносят сами с поклоном: 
«Везде платят... видно, надо и нам платить, так вот принесли».

В другом месте отправляет мировой в волость приказ о востребовании 
куроедов на экзекуции; на другой день приходит волостной и возвраща
ет приказ.

— Что это значит? Как смели?
— Да я пообождал — что тревожить начальство, они уже сносят и 

нынче, верно, все снесут.
— В таком случае — конечно.

Хорошо, что подчиненный рассуждающий, а не немец — формалист, 
а то сколько бы пропало неповинных цыплят и баранов.

В настоящее время (конец июля) все селяне, за цензом стоящие (крес
тьяне), пляшут и поют в буквальном значении слова. Оканчиваются жни
ва то у одного, то у другого помещика, и по обыкновению этой местнос
ти жнецы с венком из пшеницы идут в двор с песнию (довольно неволь
ничьего содержания), венок подносят хозяину, пану или пании. Помещик 
заранее велит приготовить стол с хлебом и водкой для всей громады. Вы
пивает сперва эконом, потом все, потом начинается пляска и продолжа
ется до глубокой ночи, пока не надоест это помещику, так как это проис
ходит обыкновенно на барском дворе. Чем небогатее помещик, тем более 
обряд принимает вид искренности, и наоборот — у магнатов делается прос
тым засыпаньем овса: «А дать саврасым сегодня по две мерки».

На этих засыпаниях лишних двух мерок и основываются доказатель
ства патриархальных отношений крестьян к помещикам.

Случайно (имея надобность видеть одного члена) попал я на днях на 
один мировой съезд, так как на них нельзя быть, наперекор желанию чле
нов, хотя, по смыслу Положений, они должны быть публичны; но до сих 
пор мы не сумели сделать ничего публичного и из этого учреждения...

* Доктор Линткевич
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Толковали долго в интересах какого-то магната с подобающим участи
ем. Выждав, как казалось, минуту, один из посредников20 попросил сло
ва. По волнению, с которым он говорил, видно было, как сильно тронут 
он этим делом. «Позвольте, господа... мне принести жалобу...» И он из
ложил грустную историю, как крестьянин привел к нему сына 14 лет, из
битого бывшим его паном от плеч до ног нагайкой, так что кожа была 
прорвана по всем направлениям, хотя прошло уже более 10 дней. Все это 
за то, что мальчик, по оплошности, пустил свиней в огород!.. В средине 
речи один из посредников, видя такой недостойный предмет для рассуж
дения, не воздержался от саркастической улыбки, глядя на гр[афа] С*.

— Чему смеетесь... Не смеяться мы должны, а плакать... плакать!..
Смехотвор сконфузился и поджал хвост; предводитель старался преры

вать несколько раз пламенную речь заступника крестьян, обращая внима
ние членов то на тот, то на другой более важный предмет, но сбить [его] 
с предположенного пути было трудно. Должно было выслушать до конца.

- Н у ,  так что же? — сказал самым бесслезным и ласковым голосом 
предводитель. — Вы, как посредник, можете в своем участке действовать 
по данному вам праву... Можете оштрафовать господина Подгурского — 
на волость, что ли там... или как знаете; это до нас не касается...

— Оштрафовать?.. Взять три рубля и, может быть, два на церковь... 
Нет, господин предводитель: я внес это дело сюда, чтобы посоветовать
ся с товарищами... Я полагаю это дело предать суду...

Двое сейчас приняли сторону гр[афа] С — го, остальные были види
мо сконфужены таким оборотом дела, но марать себя заступничеством 
такого-то [не стали].

Лакеев, которые держали мальчиков, признали соучастниками в наси
лии, потому что, как вольные люди, они не должны были слушать по
добных приказаний.

Какой-то голос пробовал еще возвыситься, что, дескать, этим ничего 
не выиграете, потому-де, что следователь взятку возьмет, и все ничем не 
кончится.

С — й задумался:
— Ваша правда... надобно в то же время сообщить и начальнику гу

бернии.
Все подлежащие бумаги приготовлены и отправлены в то же заседание.
Грустнее всего, что обвиняемый — молодой человек, вступивший в 

управление уже по увольнении крестьян. Закваска прошлого слишком 
сильна, чтобы не отрыгаться еще хоть одно поколение. Все это вступив
шее в жизнь юношество воспитывалось на розгах, чубуках, нагайках.

Я не оскорблю членов присутствия предположением сочувствия к об
щему делу, но все мне кажется, что они не придавали значения такому 
факту, как порка нагайкой, забывая, что она по новому инвентарю21 не 
допускается, и потому-то им казалось странным, из-за чего так выходит 
из себя предъявитель дела.

Бе.

СТАТТІ ДЛЯ ЖУРНАЛУ «ОСНОВА» (1861-1862), заборонені цензурою

* Гр[аф] С. [...] готов. (Купюра у коректурі — близько 50 знаків. Прим, публікатора)
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ИЗ ЛУВЕНСКОГО УЕЗДА (Полтавской іуб.)
(21 августа 1862)

Грустно нам было услышать, что в некоторых воскресных школах 
вместо азбуки начали с философии, но еще грустнее оскорбительные по
дозрения насчет всех воскресных школ, ничем не заявивших своего 
вредного влияния1, а, напротив, принесших обществу видимую пользу.

Дико и странно было бы находить что-нибудь общее между учением 
социалистов (которое, не в обиду многим будь сказано, не только в шко
лах, но и повыше школ не очень-то разумеют) и, например, Лубенскою 
воскресною школою; а между тем и нас попрекнули воскресною шко
лою, потому только, что, дескать, называлась воскресною: в этом слове 
«воскресная» с некоторого времени привыкли некоторые тупоголовые ви
деть что-то подозрительное.

Если несправедливое обвинение оскорбительно, то обидное подозре
ние, не имеющее исхода, вдвое оскорбительнее, а в особенности — если 
этим подозрением заплачено за честные, бескорыстные тяжелые труды. 
Мы хлопотали о воскресной школе, желая послужить обществу, мы обу
чали детей грамоте, письму, учению евангельскому; мы полюбили свое 
дело, основанное на любви, мы радовались своему делу, совершавшему
ся во имя братства и сочувствия, а не ради казенных наград; не прошло 
полугода, как общество увидело результаты нашей школы: 15 человек 
перешли из школы воскресной для постоянного обучения в приходское 
и уездное училища2. Мы не требовали похвалы, но никогда не ожидали 
темных, оскорбительных подозрений; и так как наше дело было делом 
любви к народу, то нам легче бы было, по примеру первых христиан, са
мим запечатлеть эту любовь темницей и цепями, нежели оставить свою 
школу в подозрении, будто бы она была делом вредным. Иногда безоши
бочно можно делать выводы от общего к частному, но из частного слу
чая заключать об общем невозможно даже и по логике Кизеветтера!3 В 
одном городе, например, в трактирах устроены были часы с музыкой; 
бедный народ любил слушать эту музыку; при гармонических звуках 
дружнее и приятнее велись и беседы, и торговые сделки; эта музыка ус
лаждала подчас грустную жизнь труженика; но вдруг возле одной из этих 
музык подрались двое господ, началось дело и кончилось тем, что всем 
машинам запрещено играть...

Такое применение общего к частному иногда случается и у нас.
Любопытно знать, что бы последовало с земледелием, если бы два ка

кие-нибудь земледельца во время обработки земли подрались, и один 
убил бы другого каким-нибудь сельскохозяйственным орудием? Неуже
ли тогда бы следовало воспретить заниматься сельским хозяйством?..

В подозрении молодого поколения во вредном его направлении всего 
прискорбнее у нас то обстоятельство, что люди, живущие взяточничест
вом, грабежом и обидой бедных, в это время уже воображают, что их 
прежнее блаженство возвратилось, начинают пользоваться опять кулач
ною расправою и притеснять тех, которые мешают их выгодам; эти лю
ди уже ставят свою малограмотность и неразвитость чуть не в заслугу, и
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если занимают видные места, то требуют к себе особенного уважения и 
почета, павлиною поступью выступая пред мелким чиновничеством.

В последнее время лубенское общество было заинтересовано напеча
танными в майской книжке «Основы» сведениями о г[осподи]не
К ......ом* 1 2 3 4; он, говорят, готовит возражение, и обществу нашему очень
приятно будет прочитать его.

Василий Шевич.

Коментарі
У коментарях використовуються скорочення, обумовлені у вступній статті.
П.Чубинский. Заметка.
Друкується за коректурою (РДІА. — Ф. 777. — Оп. 26. — Спр. 66. — Арк. 1). 

Першодрук: Сборник статей, не дозволенных цензурою в 1862 году. — СПб., 
1862. — Т. 2. — С. 369—372. (Далі том і сторінка вказуються в тексті).

1 Внаслідок указу Олександра II від 31 травня 1861 р. про зміни в діяльності універ
ситетів істотно скоротилася кількість малозабезпечених студентів, оскільки більшість їх 
втратила можливість не платити за навчання.

2 «Слово» — громадсько-політична і літературна газета москвофільського напряму 
(Львів, 1861—1887). У 1861—1865 рр. прихильно ставилася до українського національно- 
культурного руху.

3 Побажання П. Чубинського знайшло відгук у редакції «Основи» (очевидно, про це 
писали й інші читачі). План реорганізації журналу у 1863 р., який не вдалося реалізува
ти, передбачав видання періодичного додатку для народного читання (208).

Приятельский Хуторянин. [Из -ского уезда. II.] Май 1862.
Друкується за коректурою (РДІА. — Ф. 777. — Оп. 26. — Спр. 67. — Арк. 2), 

озаглавленою: І. (Май 1862). Першодрук з такою ж назвою: 1, 313—319; у змісті 
(див.: 1, 467) — редакторська назва: Защитники и подстрекатели в крестьянском 
деле. (За змістом кореспонденції мало бути б: Зачинщики и подстрекатели в 
крестьянском деле).

Пропонована тут назва дається за зв’язком із кореспонденцією того ж авто
ра «Из -ского уезда. І. (Апрель 1862)» (Основа. — 1862. — № 5; підпис: При- 
ятель-хуторянин).

1 Уставні грамоти регламентували обсяг і порядок здійснення повинностей селян 
після реформи 1861 р., а також розмір земельних наділів, що надавалися їм у користу
вання: Повну незалежність від поміщика вони діставали лише після викупу своїх садиб 
і польових ділянок. Уставну грамоту складали власники маєтків, легітимізували — мирові 
посередники (призначалися Сенатом із спадкових дворян), в обов’язки яких входило й 
залагодження конфліктів між поміщиками і селянами.

2 25 квітня 1862 р. П. Валуєв інформував губернаторів: «Государь император, имея в 
виду могущие возникать беспорядки при введении уставных грамот, высочайше повелеть 
соизволил: предоставлять начальникам губерний, в коих будут замечены признаки вол
нений, [право] прямо входить в сношения с военным начальством о размещении войск 
там, где присутствие их будет признаваемо нужным» (Отмена крепостного права на Ук
раине. — С. 235). Екзекуційні постої військових частин, що були одним із поширених 
способів «сприяння» запровадженню уставних грамот, окрім безпосереднього морально
го, а часто й фізичного тиску на «непоступливі» села, вимагали від селян значних ви
датків, оскільки здійснювалися їхнім коштом.

3 Щербаківка — село (рос. деревня) Пирятинського повіту Полтавської губернії. На 
той час фактично було власністю поміщика Володимира Андрійовича Стороженка (1820—
1895), сина Андрія Яковича Стороженка (1791—1858), формально — також і інших спад
коємців А.Я. Стороженка — вдови Юлії Іванівни Стороженко, сина Миколи Андрійови
ча Стороженка (1843 — не раніше 1872) та доньки Дарії Андріївни Цилової (1842 — ?). 
Право В.А. Стороженка на одноосібне володіння Щербаківкою було юридично закріпле-



но 20 квітня 1865 р. (див.: Стороженки: Фамильный архив. — К., 1910. — Т. 4. — 
С. 186-188).

4 Лозовий Яр — село Пирятинского повіту Полтавської губ. (теп. Яготинського району 
Київської обл.). Власницею його була княгиня Варвара Олексіївна Рєпніна (1788—1864) — 
дружина князя Миколи Григоровича Рєпніна-Волконського (1778—1845), мати княжни 
Варвари Миколаївни Рєпніної (1808—1845).

5 Про спротив селян Лозового Яру та Щербаківки запровадженню уставних грамот до
кладно йдеться у рапорті штаб-офіцера корпусу жандармів Полтавської губернії полков
ника Белова начальникові III відділення ВДолгорукову від 18 травня 1862 р. (див.: Отме
на крепостного права на Украине. — С. 239—240). Про події у Лозовому Яру та Щер- 
баківці у загальноросійському контексті йдеться у доповідях міністра внутрішніх справ 
П.А. Валуєва імператору Олександрові II від 1 та 6 червня 1862 р. (див.: Отмена крепост
ного права. — С. 161, 162, 165). Також про це див.: Лещенко Н.Н. Назв, праця. — С. 322.

6 До складу повітового мирового з’їзду входили повітовий предводитель дворянства 
(голова з’їзду), член від уряду й усі мирові посередники повіту.

7 Очевидно, саме про них О. Кониський писав у листі до О. Строніна від 22 квітня 
1862 р.: «Микола Боровиковський поїхав з Жученком до Києва і Чернігова, щоб побачи
тись з земляками» (Гніп М. Назв, праця. — С. 210—211). Про подорож названих осіб 
йдеться також у листі АШиманова до В. Шевича від 14 травня 1862 р. та в автокоментарі 
А. Шиманова до нього (див.: Там само. — С. 27, 120—121). Про повернення М. Борови- 
ковського з подорожі 17 червня 1862 р. О. Кониський повідомляв О. Строніна у листі від 
27 липня 1862 р. (див.: Там само. — С. 213).

Микола Іванович Боровиковський та Михайло Васильович Жученко (1840—1880) — 
на той час студенти відповідно Київського і Харківського університетів. Обидва вони 
брали активну участь у діяльності українських громад (перший у Полтаві, другий у Хар
кові), які займалися поширенням видань для народного читання.

8 Йдеться про «метеликові» видання для народного читання, здійснені П. Кулішем: 
Шевченко Т. 1) Катерина. — СПб., 1860. — 24 с.; 2) Тополя. — СПб., 1860. — 13 с.; 
[Куліш П.] Сіра кобила: Оповідання. — СПб., 1860. — 10 с. Підпис: Иродчук.

Бе. Хотин (Подольской губ.).
Друкується за коректурою (РДІА. — Ф. 777. — Оп. 26. — Спр. 67. — Арк. 1). 

Першодрук: 1, 320—329; назву першої частини опущено; у змісті (див.: 1, 467) 
загальна назва — редакторська: Хотин (Как вводят уставные грамоты).

1 Хотин — місто, повітовий центр Бесарабської обл., розташоване на межі з 
Подільською губ. (теп. райцентр Чернівецької обл.). Помилкове подання його як належ
ного до Подільської губ. є ще одним свідченням того, що автор кореспонденції не жив 
постійно на Поділлі.

2 Інвентарні правила 1847—1848 рр., т. зв. «бібіковські інвентарі» — прийняті з ініціати
ви київського генерал-губернатора у 1837—1852 рр. Д. Бібікова (1792—1870) положення, що 
визначали розмір наділу, уніфікували повинності поміщицьких селян на Правобережній Ук
раїні, у Білорусі й Литві, де більшість власників складали поляки, які прагнули до віднов
лення Польщі у кордонах 1772 р. і тому розглядалися урядом як потенційно небезпечна си
ла сепаратизму. «Встановлюючи деякі обмеження щодо кріпосницької експлуатації, — пи
ше А. Барабой, — царський уряд намагався привернути на свій бік селян, які терпіли від 
сваволі поміщиків» (Радянська енциклопедія історії України. — К., 1970. — Т.2. — С. 248). 
Про обсяг повинностей, передбачених інвентарними правилами 1847—1848 рр., 
див.: Лещенко Н.Н. Назв, праця. — С. 97.

3 Типовість ситуації засвідчує повідомлення подільського губернатора Р.І. Браун
швейга (використане у доповіді міністра внутрішніх справ П. Валуєва імператорові Олек
сандрові II від 4 липня 1862 р.) про те, що до численних затримок із укладанням устав
них грамот значною мірою причиняються самі поміщики, «из которых многие еще не 
представили грамот по своим имениям, частию из желания сохранить сколь возможно 
долее прежние размеры барщины» (Отмена крепостного права. — С. 190).

4 Третій (очевидно, після інвентарної реформи 1847—1848 рр. та царського маніфесту 
19 лютого 1861 р.) указ — місцева модифікація поширеного серед селян уявлення про т. зв.
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слушний час, коли, як вони вважали, за новим царським указом колишні кріпаки дістануть 
землю безкоштовно і «справжню» волю. Причому вважалося, що на нові милості царя мог
ли розраховувати лише ті селяни, які, всупереч тиску поміщиків та влади, не матимуть жод
них зобов’язань перед своїми власниками; ті ж, хто підписав уставні грамоти, залишаться, як 
і раніше, у кріпосній залежності. Див.: Современная южнорусская летопись / /  Основа. — 
1862. - -  № 3. — С. 109—111; Лещенко H R  Назв, праця. — С. 279—280, 321—322; Отмена 
крепостного права на Украине. — С. 241.

5 Ге Григорій Миколайович (1830—1911) — український публіцист і письменник, брат 
художника-передвижника М.М. Ге. Про нього див. статтю П.О. Лобаса в «Українській 
літературній енциклопедії» (К., 1988. — Т. 1. — С. 401). На початку 1860-х рр. працював 
мировим посередником в Ушицькому повіті Подільської губернії, про його діяльність на 
цій посаді див.: Щ.М. Подоль (20 января 1862) / /  Основа. — 1862. — №  4. — С.96—97. 
Надрукував у «Основі» кореспонденції про запровадження уставних грамот: «Выдержки 
из дневника мирового посредника» (1862. — № 1), «Наблюдения мирового посредника: 
II. Выдержки из дневника мирового посредника» (№ 2), «Подоль: Выдержки из записок 
мирового посредника» (№ 5).

6 Приблизна тривалість (на час написання кореспонденції) цілеспрямованих заходів 
російської адміністрації стосовно деполонізації Правобережної України. Польський по
гляд на становище поляків на Правобережній Україні між повстаннями 1831 та 1863 рр. 
див.: Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор: Польська шляхта між царизмом та 
українськими масами (1831—1863) /  Пер. з франц. — К., 1996.

7 Колективне співання національних гімнів (найчастіше — «Boże, coś Polskę» 
А. Фелінського та «Jeszcze Polska nie zginęła») поляки Правобережної України викорис
товували як форму протесту проти пригнічення їх російським урядом. Див.: Лещенко H R . 
Назв, праця. — С. 379; Марахов Г.И. Польское восстание... — С. 88, 91, 93.

8 Чамара — верхній чоловічий одяг, один із «піків» його поширення серед поляків 
припав саме на епоху повстання 1863 р. Оскільки у коментованій кореспонденції йдеть
ся про чамару як власне польське, нетипове для Поділля вбрання, слід ідентифікувати її 
із однойменним одягом галицького міщанства, а не з поширеною в Україні (особливо 
Лівобережній, але також і на східному Поділлі) чумаркою (чемаркою, чемеркою).

9 Ярмолинці — містечко Проскурівського повіту Подільської губернії (теп. райцентр 
Хмельницької обл.). Починаючи з 1835 р. тут відбувався (у другій половині червня) 
найбільший у губернії Петропавлівський ярмарок.

10 Михалпіль — містечко Летичівського повіту Подільської губ. (теп. с. Михайлівка 
Ярмолинецького району Хмельницької обл.).

11 Бар — містечко Могилівського повіту Подільської губ. (теп. райцентр Вінницької обл.).
12 Ящинці — очевидно, йдеться про с. Янчинці Летичівського повіту Подільської губ.
13 Дебрецен (Дебрецин, Дебречин) — місто на північному сході Угорщини. Під час 

угорської революції 1848—1849 рр. тут у січні-травні 1849 рр. перебували Комітет гро
мадського порятунку на чолі з Л. Кошутом та Державні збори. У травні 1849 р. на про
хання австрійського імператора Франца Иосифа І про допомогу у придушенні революції 
розпочалася збройна інтервенція Росії до Угорщини. З (15) липня 1849 р. російська армія 
на чолі з І.Ф. Паскевичем зайняла Дебрецен. Основні сили революційних військ капіту
лювали у серпні 1849 р.

14 Шегинці — очевидно, йдеться про с. Шиїнці Летичівського повіту Подільської обл. 
(теп. Деражнянського району Хмельницької обл.). Це село, як і Янчинці (див. прим. 12), 
знаходилося між Михалполем ї Баром, на окресленому автором маршруті його подорожі. 
Можна припустити помилки набору з огляду на графічну подібність вказаних гео
графічних назв (надто за невиразного написання їх у автографі): Ящинцы — Янчинцы, 
Шегинцы — Шиинцы.

15 Буцький Олексій — мировий посередник Могилівського повіту Подільської губ.
16 Лозня — с. Могилівського повіту Подільської губ.
17 Мається на увазі селянське повстання в Галичині у 1846 р.
18 Можливо, йдеться про Шелестяни — с. Ушицького повіту Подільської губ. (теп. 

Новоушицького району Хмельницької обл.). Про опір селян Шелестян запровадженню 
уставної грамоти у травні-червні 1862 р. див.: Отмена крепостного права на Украине. — 
С. 244-245.
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19 Пор. погляд мешканців с. Мамаївки Пирятинського повіту Полтавської губ., які, 
за свідченням полтавського губернатора О. Волкова, у грудні 1861 р. заявили, що «вве
дение уставной грамоты есть выдумка помещичья, а не высочайшая воля». (Цит. за: Ле
щенко Н.Н. Назв, праця. — С. 319). Полтавський жандармський штаб-офіцер Белов до
повідав 18 травня 1862 р. начальникові III відділення: «Все места постановлений (кроме 
в обширном смысле слова «воля»), которые касаются хотя малейшего пожертвования с 
их стороны, они считают вышедшими не далее, как из губернского присутственного мес
та, где заседают так же заинтересованные лица, как и их помещик...» (Отмена крепост
ного права на Украине. — С. 241).

20 Очевидно, йдеться про графа Владислава Стадницького (пом. 1894). П. Валуев за
значав у доповіді Олександрові II від 27 липня 1862 р. стосовно запровадження уставних 
грамот у Подільській губернії: «В Ямпольском уезде введена большая часть уставных гра
мот, и почти везде по добровольным соглашениям. [...] В Могилевском и Ушицком уез
дах составление грамот идет гораздо медленнее. Впрочем, в двух участках последнего уез
да, в 4-м — у посредника Ге и в 3-м — у посредника гр[афа] Стадницкого, введены поч
ти все грамоты» (Отмена крепостного права. — С. 201—202).

21 Йдеться про «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимос
ти», яке конкретизувалося у низці додаткових законодавчих актів, у т.ч. в «Местном по
ложении о поземельном устройстве крестьян, водворенных на помещичьих землях в гу
берниях Киевской, Подольской и Волынской».

Василий Шевич. Из Лубенского уезда (Полтавской губ.) (21 августа 1862). 
Друкується за коректурою (РДІА. — Ф. 777. — Оп. 26. — Спр. 68. — Арк. 1). 

Першодрук: 2, 374—376.
1 Недільні школи було заборонено по всій Росії 10 червня 1862 р., безпосереднім при

водом для чого послужили виявлені владою факти революційної пропаганди у петер
бурзьких Введенській та Самсоніївській школах.

2 Про Лубенську недільну школу, окрім матеріалів, розглянутих у преамбулі до 
публікації, також див. свідчення В. Шевича слідчій комісії у листопаді 1862 р.: «Надоб
но сказать, что я был распорядителем Лубенской воскресной школы, и школа эта была 
на лучшем счету у начальства — все почти ученики оной поступили для постоянного обу
чения в училище» (Гніп М. Назв, праця. — С. 170).

3 Кізеветтер Карл-Крістіан (1766—1819) — німецький філософ, підручник логіки яко
го широко вживався у Росії, особливо у духовних навчальних закладах, хоча й викликав 
критичне ставлення з боку багатьох науковців і викладачів.

4 Йдеться про анонімну кореспонденцію «Из Лубенского уезда (Полтавской губ.)» 
(Основа. — 1862. — № 5). Спростування її «персонажа» у журналі не з ’явилося.
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ЛИСТИ А.О. СКАЛЬКОВСЬКОГО 
ДО Ф.Г. ЛЕБЕДИНЦЕВА

Володимир ХМАРСЬКИЙ

В Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 
НАН України (особистий фонд Ф.Г. Лебединцева) зберігаються дев’ять листів 
«Геродота Новоросійського краю» Аполлона Скальковського до першого видав
ця і редактора журналу «Киевская старина» Феофана Лебединцева (Ф. III. — 
Спр. 6958—6966). Пропонований фрагмент листування між ними — це малень
кий внесок до вивчення історії славнозвісного видання. Водночас листи дають 
змогу простежити важливі зміни у світогляді одеського дослідника.
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Засновуючи «Киевскую старину», Ф. Лебединцев намагався вийти за межі 
Києва чи Київщини. Він одразу ж започаткував листування з багатьма науков
цями по всій Україні. Серед них був і відомий історик та статистик Південної 
України А. Скальковський1.

На час виходу першого числа «Киевской старины» А. Скальковському минув 
уже сімдесят четвертий рік. Вже у ЗО—50-ті рр. XIX ст. його знали за такими тво
рами, як «Хронологическое обозрение истории Новороссийского края» (1836— 
1838), «Первое тридцатилетие истории города Одессы» (1837), «История Новой 
Сечи или последнего Коша Запорожского» (два видання — у 1841 та 1846 рр.), 
«Опыт статистического описания Новороссийского края» (1850—1853). З середи
ни 40-х рр. А. Скальковський займався статистичними дослідженнями, очолюючи 
Головний статистичний комітет Новоросійського краю. Співпраця з «Киевской 
стариной» знову повернула його до написання історичних творів.

Протягом 1882—1891 рр. на сторінках «Киевской старины» з’явилось 15 праць 
А. Скальковського1 2. Серед них були як історичні розвідки, так і археографічні 
публікації.

Переважна більшість матеріалів А. Скальковского була присвячена історії ук
раїнського козацтва, кілька — історії заселення Південної України. Активізація 
його діяльності на терені історичної науки сприяла появі третього видання «Ис
тории Новой Сечи» (1885^1886).

Таким чином, завдяки запрошенню Ф. Лебединцева, у А. Скальковського з’яви
лася чудова можливість повернутись до улюблених занять історією і нагадати нау
ковому загалу про своє існування. А редакція журналу знайшла в ньому невтомно
го дослідника старожитностей південного регіону України і енергійного автора.

На честь 90-ліття А. Скальковського (у 1898 р.) в «Киевской старине» з’яви
лась велика біографічна замітка про ювіляра, в якій містилось багато теплих слів 
на його адресу3. Зокрема йшлося про те, що «прослуживши в Новоросії 
70 років, він сам був живим архівом для всіх, кому потрібні були в Одесі якісь 
довідки щодо місцевої історії та статистики». Коли наприкінці того ж року 
дослідник помер, то у журналі було вміщено його некролог4. На смерть 
А. Скальковського відгукнувся і М.С. Грушевський, який назвав його «най
старішим з українських істориків сучасних і минулих»5. На таку оцінку він за
служив, безумовно, і завдяки співпраці з журналом «Киевская старина».

Наявні листи А. Скальковського до Ф. Лебединцева репрезентують, на жаль, 
лише частину листування двох науковців. Із їх змісту зрозуміло, що кількість 
листів була дещо більшою. Як це не прикро, але у досить значному епістолярно
му зібранні А. Скальковського, що зберігається у Росії (в його особистих фондах 
у Архіві Санкт-Петербурзької філії Інституту російської історії РАН та Інституті 
російської літератури — «Пушкінський дім» — РАН), міститься лише один лист 
Ф. Лебединцева до нього, який поки що не вдається залучити до наукового обігу.

Листи написано нерозбірливим почерком і певно з цієї причини не були ще 
у науковому обігу. Вони публікуються мовою оригіналу, за новою орфографією, 
але зі збереженням орфографічних і стилістичних особливостей мови автора.

1 Детальніше про мотиви співпраці А. Скальковського з «Киевской стариной» див.: 
Хмарськш В.М. А.О. Скальковський і журнал «Киевская старина» / /  Історико-літератур- 
ний журнал (Одеса). —1995. — № 1. — С. 9—11.

2 Див.: Филипп Орлик и запорожцы / /  КС. — 1882. — № 4. — С. 106—132; К исто
рии Запорожья / /  КС. — 1882. — № 7. — С. 172—180; К истории Запорожья. Порубеж
ные любезности / /  КС. —1882. — № 10. — С. 159—166; К истории Запорожья: Внутрен
ние распорядки / /  КС. — 1882. — № 12. — С. 527—537; Еще о бугских казаках / /  КС. —
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1882. — № 12. — С. 598—602; Письмо кошевого Осипа Гладкого А.А. Скальковскому / /  
КС. — 1883. — № 4. — С. 902—903; К истории бугских казаков / /  КС. — 1883. — N° 5. — 
С. 186—187; Еврейский плен в Запорожьи: 1770—1772 гг. / /  КС. — 1884. — № 1. — 
С. 159—165; Дунайцы / /  КС. — 1885. — № 1. — С. 117—132; К истории колонизации Но
вороссийского края / /  КС. — 1885. — № 3. — С. 531—538; Несколько документов к ис
тории гайдамаччини / /  КС. — 1885. —№ 10. — С. 277—318; Секретная переписка Коша 
Запорожского (1734—1763) / /  КС. — 1886. — № 3. — С. 327—349; Как судили и рядили 
в Сечи Запорожской / /  КС. — 1886. — № 3. — С. 604—621; Русские диссиденты в Но
вороссии / /  КС. — 1887. — № 4. — С. 771—782; Астроном Эйлер в Сечи Запорожской в 
1770 г. / /  КС. — 1891. — № 10. — С. 117—119. Цей перелік дещо повніший, ніж наведе
ний у виданні «Систематический указатель журнала «Киевская старина» (1882—1906)» 
/Сост. И.Ф. Павловский и др. — Полтава, 1911. — 219 с.

3 КС. -  1898. -  № 1. -  С. 151.
4 Див.: КС. -  1899. -  № 2. -  С. 85-87.
5 Записки Наукового товариства ім. Шевченка — 1899. —Т. XXVII — Miscellanea. — 

С. 16-17.

№  1

В редакцию журнала «Киевская старина».

Видя из последней книжки «Старины», что вы считаете и наши пес
ни дорогими документами1 посылаем в Редакцию несколько песен, до
ставленных мне из северной части Хер[сонской] губ[ернии].

Скажите ради бога, почему Г. Костомаров ничего не говорит о моей 
книге «Наезды гайдамак на Западную Украину»?2 А между тем в 1840-х 
годах это была единственная книга по сему предмету, основанная на 
«Запорожских» документах.

Оде[са] 
[підпис] 

6 августа 1882 
IP НБУВ НАНУ. -  Ф. III. -  Спр. 6958

№ 2

В редакцию журнала «Киевская старина».

В апрельской книжке «Киевской старины», страница 29, — автор ста
тьи «Задунайская Сечь»3 говорит; «Из 35 названий куреней, мы видим, 
что почти все они носили те же названия, как и курени Днепровской 
Новой Сечи, за исключением Д ж и р л и с к о г о  и Пластунивского. которых 
в Днепровской Сечи не было».

Долгом считаем заметить* что в этом показании мы нашли две неточ
ности.

1) Всех куреней в Днепровской Сечи было не 35, а 38.
2) Вот наименования куреней по «регистрам» (командировки на служ

бу 1755, 1759, 1769 годов):

* Слово написано над рядком



ЛИСТИ А.О. СКАЛЬКОВСЬКОГО ДО Ф.Г. ЛЕБЕДИНЦЕВА 105

1. Курень Кущовский
2. Поповический
3. Васюринский
4. Ирклеевский
5. Щербиновский
6. Титаровский
7. Шкуринский
8. Коренивский
9. Незамайский

10. Рогеевский
11. Корсунский
12. Калниболотский
13. Уманский
14. Деревянивский
15. Нижне-Стеблевский
16. Вышне-Стеблевский
17. Курень Джеоелеевский
18. Переяславский
19. Полтавский
20. Мышастовский
21. Минский
22. Тимошевский
23. Величковский
24. Левушковский
25. Пластунивский
26. Дядьковский
27. Брюховецкий
28. Ведмедовский
29. Платниревкий
30. Пашковский
31. Батуринский
32. Каневский
33. Сергеевский
34. Донской
35. Кущевский
36. Конеловский
37. Иванивский
38. Кисляковский

Из этого «регистра» видно, что в противность мнения Г. Кондратови
ча, в Днепровской Запорожской Сечи существовали Джерелеевский 
и Пластунивский курени.

Одесса
[підпис]

IP НБУВ НАНУ. -  Ф. III. -  Спр. 6959
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№3

Милостивый государь Феофан Гаврилович.

Желая чем-нибудь отблагодарить за присылку «Киевской старины», я 
честь имею предоставить при сем небольшую, но по содержанию весьма 
любопытную статейку под заглавием: «Плен евреев в Запорожьи».

В случае если моя статейка вам не пригодиться, то благоволите мне 
ее возвратить4.

С наступающим новым 1884 годом поздравляя, я прошу принять изъяв
ления моего глубочайшего] почтения и преданности], милостивый 
государь.

Ваш покорный слуга 
[підпис]

Одесса, 16 декабря 1883 г. 
IP НБУВ НАНУ. -  Ф. III. -  Спр. 6960

N2 4
Одесса, 10 октября 1885 г.

Милостивый государь Феофан Гаврилович.

В июне месяце, когда я имел удовольствие посетить вас в Киеве, 
вы мне обещали исполнить мою покорную просьбу: сделать мне 
100 экземпляров] отдельных оттисков моей статьи о гайдамаках. Расход 
на это столь ничтожен, а труд типографии еще меньше, что я надеялся 
на исполнение вашего дружеского обещания.

В Петербурге, когда я печатал в газетах и журналах мои рукоделия, 
мне платили от 30 до 40 руб[лей] за печатный лист и всегда делали осо
бые оттиски. От вас я никогда не требовал и никогда не буду требовать 
никакого вознаграждения, ибо считаю ваш журнал скорее патриотиче
ским нежели торговым предприятием. Вот почему я надеялся, но как ви
жу — напрасно. Если можно, то сделайте мне одолжение: прикажите от
печатать хотя 50 экземпляров] статьи, чем много обяжете.

Но я должен признаться, что я на вас в большой претензии: вы во 
многих местах изменили и улучшили текст моей статейки, — это прав
да, но в одном месте вставили такие мысли, которые я не только не на
печатал [бы], но даже никогда и не думал таким образом. Я боюсь ответ
ственности пред моим министром. Но об этом я напишу еще раз и ука
жу на страницу5.

Я подготовил для вашего журнала еще одну статейку — вероятно по
следнюю — но очень любопытную, не только для нас украинцев, но и 
для всей русской исторической литературы. Она имеет заглавие: «Сек
ретная (дипломатическая!) переписка Коша Запорожского». Ее у меня
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просил Истор[ический] В[естник], и я пришлю ее к вам, лишь получу от 
переписчика.

Ожидая благосклонного ответа, я  прошу принять уверения в моем от
менном] почтен[ии] и искренней преданности]

Ваш преданный 
[підпис]

IP НБУВ НАНУ. -  Ф. III. -  Спр. 6961 

№5

Милостивый государь Феофан Гаврилович.

Два ваши письма от 16 октября и 7 ноября и 100 экземпляров] оттис
ков великолепно изданной статьи моей, я получил, и прошу принять 
глубочайшую благодарность за постоянную вашу дружбу и доброе жела
ние отпечатать новые мои рукоделия. Исполняя желание ваше, я спешу 
представить при сем статейку мою под названием: «О секретах войска 
Запорожского» весьма любопытную по своим документам, — увы! весь
ма не полным, ибо половина их совершенно изтлела. Простите ради бо
га и меня за слабую обработку моей статьи по причине страданий моих, 
и за сотни ошибок переписчика. В Одессе легче найти 2 или 3 послан
ников и 20 или 30 консулов, или профессоров, нежели одного хорошего 
копииста. Если можно, то прикажите мне отпечатать хотя 50 экземпля
ров] моей статьи — вот почему.

У меня нашелся благодетель, который берется отпечатать мою Исто
р и ю  Запорожья. Со всеми прибавлениями, т. е. 3 большие тома в 8 [до
лю листа] или 1200 ст[раниц]. Вместо объявлений я пошлю в Петербург 
и Киев ваши великолепные брошюры, которые у меня расхватали вся
кого звания люди: от ген[ерал-] губ[ернатора] до юных девиц. Быть мо
жет и вы мне поможете, по выходе в свет первого тома, найти хотя па
ру охотников, посредством ваших книгопродавцев. Издание книг требу
ет много трудов, а здоровый ход [...]* прожитым 77 годам!

От души желаю успеха вашему честному журналу — а себе побывать в 
Киеве и с вами повидаться, не так как в июне — а надолго. За сим [...]**. 
Прошу принять уверения в моем отличном почт[ении] и преданости

ваш преданный 
[підпис]

Р. S. Засвидетельствуйте мой глубокий поклон вашему благородному 
брату6.

[1885]
IP НБУВ НАНУ. -  Ф. III. -  Спр. 6962

*

** пропущено 5 нерозібраних слів 
пропущено нерозібране речення
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№6
Одесса, 12 января [1886]

Многоуважаемый и добрейший Феофан Гаврилович.

В моих архивных бумагах я нашел копию (в 1711^ году сделанную) с 
одной королевской граммоты XVI столетия, писанной по русски. Так 
как она интересна и по содержанию, ибо касается дел и местности Юго- 
Западной Рос[сии], я посылаю ее к вам и как любитель, и как хранитель 
всего, что дорого нашей родине Украине7. Оригинал, на тонком перга
мине и с большой печатью литовской Погони, я в 1838 год [у] передал в 
военное Гидрографическое депо.

ваш искреннепредан[ньш] 
[підпис]

13^2 января, вечером
Сейчас получил ваш[е] истинно дружеское письмо (без числа) и сто 

раз благодарю за ваше ко мне сочувствие.
[підпис]

IP НБУВ НАНУ. -  Ф. III. -  Спр. 6963

Ns 7

Одесса, 6 февраля 1886

Не знаю как и благодарить вас, добрейший Феофан Гаврилович, за ис
полнение моей просьбы на счет статьи о Секретах, Вы ее отлично испра
вили и напечатали, и я целиком, по вашей редакции, помещу ее в IV-й 
части моей книги.

Но теперь другая к вам просьба: я передаю все №№ «Старины» в хо
рошем переплете в наш Исторический архив, а потому, не желая портить 
январ[скую] книжку прошедшего и Февральїскую] нынешнего года, т. е. 
дать их на съедение наборщикам и корректорам типографии.

Вы бы мне сделали истинное благодеяние, если бы подарили по од
ному экземпляру] упомянутых книжек, за что [...]* бы вам благо
д а р н о с ть ] и постарался [ответить] каким-нибудь своим рукоделием.

Извините, что так дурно пишу — руки совсем ослабли. Для забавы 
посылаю какие-то [...]** крымск[ий] и ногайский; может быть кто-ни
будь их переведет у вас (1760*1 г.).

За сим желаю вам здоровья и всякого добра. Оста[юсь] искренне пре- 
данны[м] и покорным слугой.

[підпис]
IP НБУВ НАНУ. -  Ф. III. -  Спр. 6964

* слово нерозібране
** пропущено два нерозібраних слова
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Ns 8

Одесса, 6 марта 1886 

Милостивый государь Феофан Гаврилович.

В надежде на ваше дружеское ко мне внимание я уже 3 раза писал и 
просил пожертвовать мне январскую Киевскую Старіинуї 1885 года, где 
помещена статья моя Дунайпы. Она мне нужна очень, для помещения в 
ШИ ч[асти] Истории Запорожья. Но до сих пор не получил ее, пожертвуй
те всеми 12 книжками, т. е. 10 руб. за книжку. Неужели мои 12 статей не 
стоят этой суммы! Я кроме того на днях посылаю вам вчера вышедшую 
№  часть Истории Новой Сечи и вышлю 2 другие по мере выхода.

За сим ожидаю ваш [его] благосклонного ответа. Прошу принять уве
рение в моем полном почтении и предан[н]ос[ти].

Ваш покорнейший 
[підпис]

IP НБУВ НАНУ. -  Ф. III. -  Спр. 6965 

№ 9

Одесса, 8 августа 1886 

Милостивый государь Феофан Гаврилович.

В августовской книжке «Киевской старины» — какой-то автор помес
тил корректуру ЦД части моей книги о Запорожьи. Она напугала моих 
наборщиков и корректоров, которые сочли эту статью упреками на их 
неаккуратность8.

Автор упрекает меня за отсутствие карт Запорожья. Не зная где найти 
автора, я убедительно прошу вас, милостивый государь, известить ваше
го корреспондента, что упомянутая карта напечатана в начале июля и он 
может ее видеть у вас или в книжном магазине Розова на Крещатике.

Как подобная статейка могла (horrendo referens!)* попасть в ваш, столь 
уважаемый журнал, — для меня непонятно!!

Ш -я часть моей книги уже отпечатана, теперь печатаю 40 ст[раниц] 
Приложений.

Примите уверения в моем отличном почтении и преданности]

ваш [...]** 
[підпис]

IP НБУВ НАНУ. -  Ф. III. -  Спр. 6966

*

**
страшно сказати — лат. 
слово нерозібране
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Коментарі

Володимир ХМЛРСЬКИЙ

1 У другому томі «Киевской старины» редакцією була вміщена «Пасхальна вірша» го- 
воренная черноморцами его светлости, великому гетману, князю Потемкину, на святый 
день праздника Пасхи» (в 1786—1787 гг.)». У передмові зазначено, що один з двох 
списків цього твору надіслав до редакції А. Скальковський (КС. — 1882. — № 4. — 
С. 168-171).

2 Йдеться про статтю М.І. Костомарова «Материалы для истории Колиивщины или 
резни 1768 г.» (КС. — 1882. — № 8. — С. 297—321) та працю А. Скальковського «Наез
ды гайдамак на Западную Украину в XVIII ст. 1733—1768) (Одеса, 1845).

3 Йдеться про статтю Ф. Кондратовича (Ф. Вовка) «Задунайская Сечь (по местным 
воспоминаниям и рассказам)». (КС. — 1883. — N° 1,2 ,  4).

4 Статтю було опубліковано у 1884 р., але під іншою назвою — «Еврейський плен 
в Запорожьи: 1770—1772 гг.».

5 Йдеться про статтю «Несколько документов к истории гайдамаччины». На жаль, не 
відомо, що саме мав на увазі А. Скальковський. Якщо в «Наездах на гайдамак на Западную 
Украину» цей рух однозначно засуджувався, то в цій статті на сторінках журналу йшлось 
про те, що «не можна, очевидно, заперечити в гайдамацтві політичного елементу, тої 
релігійно-національної ворожнечі, що зародилась в українському народі багато раніше. Не
задовільний політичний соціальний устрій всюди викликає жорстокий протест... протест, 
піднятий в ім’я вищих інтересів (КС. — 1885. — № 10. — С. 278). Це значна зміна у його 
поглядах на гайдамацький рух. Тому, можливо, саме про цей уривок він і нагадував 
(Детальніше див.: Хмарський В.М. А.О. Скальковський як дослідник гайдамацького руху / /  
Записки історичного факультету (Одеса). — 1995. — Випуск 1. — С. 99—116.

6 Йдеться, ймовірно, про одного з братів Ф. Лебединцева — історика і археолога 
Петра Лебединцева (1819—1896).

7 В листі N° 4 А. Скальковський називає себе українцем, а в листі N9 6 називає Ук
раїну своєю Батьківщиною. Це дуже важливе свідчення зміни у його ментальності. Ли
ше у юнацтві він робив спроби ідентифікувати свою національність — називав себе по
ляком. Після цього — це другий випадок у його житті (і останній із поки що відомих). 
Вважаємо, що термін «Україна», «українець» він вживав у сучасному розумінні, а не у то
му як вживали його у XIX ст. поляки (і він сам, зокрема, 1845 року, у праці «Наезды гай
дамак на Западную Украину»). Відзначимо, що і редакція «Киевской старины» визнава
ла його українським істориком», як визнавала, наприклад, О. Лазаревського та М. Мак
симовича «українськими ученими» (КС. — 1882. — N° 12. — С. V—IX).

8 Йдеться про рецензію І. Каманіна (КС. — 1886. — № 8. — С. 732—735). У ній ре
цензент, порівнюючи третє видання «Истории Новой Сечи» з попереднім, указав не на 
коректуру, а висловив подив, що автор вилучив з нього досить важливі фрагменти, такі, 
наприклад, що були пов’язані з діяльністю прибічників гетьмана І. Мазепи Ф. Мирови- 
ча та Ф. Нахімовського тощо. Гадаємо, що А. Скальковському ще більше не сподобались 
і інші критичні зауваження І. Каманіна. Рецензія (як на першу, так і на третю частини 
твору) була набагато м’якішою ніж, приміром, рецензія О. Маркевича в «Одесском вест
нике» (1886 — 12, 23 квіт., 29 вер.), проте основний висновок у ній більше нагадував вер
дикт: «Кожен діє у межах сил і засобів даного часу, а А. Скальковський належить до чис
ла наукових діячів вельми віддаленого часу. Свою справу він зробив у свій час, і його 
праця, що, можливо, не у всьому відповідає сучасним поглядам у науці, збереже завжди 
значення документального у великій мірі оповідання про долю Запоріжжя у визначену 
ним добу».



«ТРАГІЧНА СМЕРТЬ ЄДИНОГО КОЗАКА ТИСЯЧУ НОВИХ НАРОДИТЬ 111

«ТРАГІЧНА СМЕРТЬ ЄДИНОГО КОЗАКА 
ТИСЯЧУ НОВИХ НАРОДИТЬ»
(Із щоденника С. Єфремова за 1926 р.)

Олексій ПУТРО, Лариса ПОРТНОВА, Лариса СТРЕЛЬСЬКА
Вступна стаття, публікації, коментарі

«Остается теперь размыслить и посудить, что ежели 
по словам самого Спасителя, в Евангелии описанным, 
которыя суть непреложны и не мимо идут — ежели 
«всякая кровь, проливаемая на земли, взыщется от рода 
сего», кто какое взыскание предложит за кровь народа 
Рускаго, пролитую от крове гетьмана Наливайка до сего 
дня, и пролитую великими потоками за то единственно, 
что искал онъ свободы или лучшей жизни въ собственной 
земле своей, и имел о том замыслы всему человечеству 
свойственные?» (История Руссов. — М., 1846; К., 1991).

«Я вірю і певний, що Україна, як держава буде» 
(З листа С. Петлюри від 10.V.1926).

Симон Васильович Петлюра народився 10 травня 1879 р. в м. Полтаві в 
родині візника. Початкову освіту одержав у Полтавському духовному училищі, 
потім навчався в місцевій духовній семінарії. З останньої був виключений за 
конфлікт з семінарською адміністрацією, яка негативно сприйняла появу в 
цьому закладі на запрошення семінаристів-хористів, в тому числі й С. Петлюри, 
відомого українського композитора Миколи Лисенка.

З утворенням Революційної Української партії (РУП) у 1900 р. С. Петлюра 
вступив до її осередку, розпочавши тим самим свою політичну діяльність. 
Остання невдовзі стала предметом досить пильної уваги поліції, і молодий 
революціонер, аби уникнути арешту, восени 1902 р. подався на Кубань (в 
станицю Смоленську) до свого знайомого вчителя К.Я. Безкровного, який мав 
великий авторитет серед місцевої української громади, до того ж належав до РУП. 
Мабуть, не без його сприяння молодий Симон невдовзі став одним з активних 
помічників відомого на той час ученого, статиста Ф.А. Щербини, якому офіційно 
було доручено розібрати величезні архіви Запорозької Січі, Чорноморського та 
Кубанського військ і написати «Історію Кубанського війська»*.

Окрім наукової роботи в архіві Катеринодару (столиці Кубані) С. Петлюра, 
разом з своїми однодумцями з числа місцевих українців, продовжував займатися 
громадсько-політичною діяльністю. Зокрема, він став одним з організаторів у 
Катеринодарі осередку РУП, що проводив значну національно-культурну й

* Про сумлінність і захопленість в роботі молодого Петлюри, тісну співпрацю, що 
тривала 2 роки, про їхні людські стосунки Ф. Щербина написав у своїх спогадах про цей 
період життя (див.: Щербина. Ф.А. Симон Петлюра на Кубані / /  Збірник пам’яті Симона 
Петлюри. — Прага, 1930. — С. 189—194).
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революційну роботу по всій Кубані. Місцева 
поліція, що спочатку таємно стежила за цією 
діяльністю, невдовзі заарештувала групу 
молодих українців. Серед них був і С. Петлюра. 
Звільнений до початку суду на поруки, він разом 
з товаришем тікає до Києва, звідки за 
допомогою голови ЦК РУП М. Перица в районі 
Кам’янця був переправлений через російсько- 
австрійський кордон і пізньої осені 1902 р. 
прибув до Львова. Перебуваючи на неле
гальному становищі (під псевдонімом Святослав 
Тагон), С. Петлюра активно працює у 
закордонному комітеті РУП, співробітничає у 
«Літературно-науковому Віснику» (редактор 
І.Я. Франко), в «Записках Наукового товариства 
ім. Т. Шевченка».

У роки першої російської революції С. Пет
люра переїздить до Києва, де активно працює 
в часописах «Рада» (видавець Є. Чикаленко) 
і «Слово». Після поразки революції він деякий 
час перебуває у Петербурзі, працюючи бухгал
тером у приватному транспортному товаристві і 
водночас підтримуючи найтісніші зв’язки з 
петербурзькими українськими соціал-демокра

тами (колишніми рупівцями), беручи, зокрема, участь у редагуванні соціал- 
демократичного місячника «Вільна Україна».

Проте незабаром С. Петлюра переїхав до Москви, де мешкав до початку 
лютневої революції 1917 р. Тут він одружився з Ольгою Більською, тут 
народилася єдина його дитина — донька Леся. В Москві С. Петлюра редагував 
місячник «Украинская жизнь», що виходив тут з 1912 р. і був, за виразом 
Д. Дорошенка, «свого роду офіціозом організованого українства в Росії й нашою 
тодішньою трибуною перед російським громадянством»1.

Після початку першої світової війни С. Петлюра, утримуючись проросійської 
орієнтації*, почав працювати в допоміжній фронтовій організації «Союз земств і 
міст». Завдяки активній діяльності у цій організації С. Петлюра з початком 
української революції 1917 р. став до лав її борців уже як військовий діяч. 
Прибувши у травні 1917 р. до Києва як делегат від вояків-українців Західного 
фронту на 1-й Всеукраїнський військовий з’їзд, він узяв активну участь у роботі по 
створенню українського війська. На пропозицію Центральної Ради вже як Голова 
Українського Військового Генерального Комітету, обраний 1-м Всеукраїнським 
військовим з’їздом, С. Петлюра у червні 1917 р. скликає 2-й Всеукраїнський з’їзд. 
Невдовзі він увійшов до складу першого українського уряду — Генерального

Олексій ПУТРО, Лариса ПОРТНОВА, Лариса СТРЕЛЬСЬКА

* Про політичні погляди С. Петлюри на початок першої світової війни свідчить, 
наприклад, його лист від 18 грудня 1914 р. до відомого галицького журналіста й політика 
Осипа Назарука (1883—1940). «Кожний крок, слово і акція, — зазначалося в листі, — 
направлені до того, щоб створити обставини на російській Україні, ворожі для цілості 
російської держави, для знесилення її під цю пору, строго осуджується на Україні, бо 
вважається шкідливим і для інтересів України». (Петлюра С. Статті, листи, документи. — 
Нью-Йорк, 1956. — С. 188—190. Цит. за кн.: Лисяк-Рудницький /. Історичні есе. — Київ, 
1994. — Т. 2. — С. 4, 22). Відомо також, що С. Петлюра в цей час різко засуджував 
орієнтацію галичан і, зокрема, СВУ (Союз визволення України) на центральні держави і 
висловлював своє переконання в непереможності Росії. (Див.: Там само).

С.В. Петлюра.
Львів (1920-1922 рр.) 

Фото Центрального Держархіву 
кінофотофонодокументів
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Секретаріату як секретар військових справ, тобто як військовий міністр. На цій 
посаді С. Петлюра перебував до листопада 1917 р.„ коли на 3-му Всеукраїнському 
військовому з’їзді його заступив М. Порш. Проте від будівництва українських 
збройних сил С. Петлюра не відходить. Після проголошення УНР (листопад 1917 р.) 
та повної самостійності України (січень 1918 р.) С. Петлюра на чолі створених ним 
гайдамацьких полків активно виступає на захист молодої держави від військ 
Радянської Росії (січень—лютий 1918 р.). Однак після підписання Берестейського 
договору між УНР і країнами Четверного союзу та вступу на територію України 
військ Австро-Угорщини та Німеччини, С. Петлюра добровільно складає з себе 
повноваження командуючого українськими козацькими частинами. Не сприймає 
він гетьманську владу, що утворилася внаслідок державного перевороту 29 квітня
1918 р. Більше того, перебуваючи в політичній опозиції, С. Петлюра, який у цей 
час був обраний головою Київського губернського, а потім і всеукраїнського 
земств, 27 липня 1918 р. був заарештований владою і перебував у в’язниці близько 
4 місяців.

А тим часом в Україні відбулися бурхливі події й великі зміни. Німецькі 
окупаційні війська, у зв’язку з остаточною поразкою Німеччини у першій світовій 
війні та листопадовою революцією в цій країні, поспіхом залишили Україну. 
Український Національний Союз, створений на основі усіх тогочасних 
українських політичних партій, після видання гетьманом П. Скоропадським 
14 листопада 1918 р. грамоти про федерацію України з Росією, утворює 
повстанський революційний орган — Директорію. До складу останньої, як один з 
її п’яти членів (директорів), увійшов С. Петлюра, щойно звільнений з ув’язнення.

Рівно через місяць після початку антигетьманського повстання, тобто 
14 грудня 1918 р., війська Директорії під проводом Головного Отамана 
С. Петлюри вступили до Києва. Того ж дня гетьман П. Скоропадський підписав 
заздалегідь складений текст про своє зречення і виїхав до Німеччини*. Слідом 
за тим гетьманський уряд — Рада Міністрів — офіційно склав свої 
повноваження і передав владу Директорії. 17 грудня 1918 р. остання прийняла 
ухвалу, згідно з якою П. Скоропадський за «державну зраду Українській 
Народній Республіці» і за «злочинства щодо українського народу» був 
оголошений поза законом з конфіскацією усього майна на територї України2.

В умовах надзвичайно складної для України міжнародної ситуації і тяжкої 
внутрішньополітичної кризи С. Петлюра, поряд з виконанням обов’язків 
Головного Отамана, з 11 лютого 1919 р., після відставки В. Винниченка, стає 
Головою Директорії, що фактично відповідало посаді Президента держави.

У тяжких кривавих боях на багатьох фронтах минув для УНР та її президента
1919 р. Військова допомога Західній Україні вилилась у тривалу війну з поляками, 
які претендували на Східну Галичину. Польський уряд направив на українсько- 
польський фронт сформовану у Франції армію під проводом генерала Юзефа 
Галера, що значно перевищувала українську армію як чисельно, так і у військово- 
технічному оснащенні. Водночас йшли безперервні бої з об’єднаними військами 
Радянської Росії і радянського українського уряду. Неминучою стала для УНР і 
війна з денікінцями. При цьому останнім вдалося розколоти українські сили і 
добитися того, що галицьке командування, всупереч вказівці свого уряду, на 
початку листопада 1919 р. підписало договір про перехід Української Галицької 
армії (УГА) під командування Денікіна. Це, власне, була не тільки військова, але й 
політична катастрофа, по суті, непоправний удар по боєздатності Директорії і Пет

* За свідченням дочки П. Скоропадського Олени, Павло Петрович деякий час після 
зречення влади таємно перебував у Києві ( Скоропадський П. Спогади. — Київ- 
Філадельфія, 1995. — С. 41).
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люри зокрема. На початку грудня 
1919 р. уряд УНР приймає рішення про 
перехід його збройних сил до парти
занської боротьби по тилах ворога. Тоді 
ж президент С. Петлюра виїхав за кор
дон, зокрема до Варшави, де розпочав 
новий етап своєї військово-політичної 
діяльності. Здобувши підтримку поль
ського уряду і особливо голови держави 
маршала Й. Пілсудського, С. Петлюра 
вже ранньою весною 1920 р. формує на 
території Польщі дві українські дивізії 
(3-я Залізна і 6-та Січова). Згодом, 
21 квітня 1920 р., від імені президента 
УНР і голови польської держави було 
підписано політичний договір, за яким 

Польщі передавалося право на територію Східної Галичини і Західної Волині.
24 квітня 1920 р. між ними було підписано воєнну конвенцію. Наступного дня
25 квітня розпочалася польсько-радянська війна, в якій активну участь взяли 
українські військові частини, сформовані на території Польщі на чолі з 
С. Петлюрою. Трохи пізніше до них приєдналися військові підрозділи, що брали 
участь у так званому Зимовому поході 1920 р.

На листопад 1920 р., коли поляки зазнали остаточної поразки, українська 
армія становила 50 тис. вояків. Цього було занадто мало аби протистояти 
потужній Червоній Армії, яка, незважаючи на досить великі втрати, досягла в 
цей час значних успіхів як на Західному, так і на Південному фронтах.

Не вдалося поліпшити становище і шляхом встановлення тісного контакту 
і координації бойових дій С. Петлюри з бароном Врангелем. 5 листопада 1920 р. 
між ними було підписано воєнну конвенцію, згідно з якою через тиждень мав 
відбутися спільний наступ українського війська і врангелівських частин, що були 
сформовані у Польщі. Останні змушені були відступити назад, де за умовами 
російсько-польського перемир’я (жовтень 1920 р.) та мирного договору в Ризі 
(березень 1921 р.) були інтерновані до таборів. Тоді ж було автоматично 
анульовано й вищезазначений українсько-польський договір від 21 квітня 1920 р.

Деякий час по тому С. Петлюра та український уряд взагалі перебували в 
Польщі — спочатку в містах, де були розташовані українські війська (Тарнові, 
Калуші, Ланцуті та ін.), потім, до 1923 р. — Варшаві. А тим часом відбувся 
останній сплеск українських визвольних змагань. На початку листопада 1921 р. 
півтори тисячі українських вояків під проводом петлюрівського отамана Юрка 
Тютюнника розпочали піший військовий похід на Україну, що увійшов в історію 
як «льодовий похід». Здійснивши 700-кілометровий марш під жовто-блакитним 
прапором УНР, окремі угрупування з жорстокими кровопролитними боями 
зуміли підійти аж до Києва. Переважна більшість учасників «Льодового походу» 
загинула в боях з регулярними частинами Червоної Армії. Смертельна небезпека 
постійно чекала і на С. Петлюру в Польщі, де активно діяли радянські секретні 
агенти. З огляду на це С. Петлюра, який нелегально мешкав на той час у 
Варшаві, на початку 1924 р. виїздить до місць розташування двох єдиних на той 
час дипломатичних місій УНР — спочатку до Будапешта, потім — до Женеви. 
Восени 1924 р. С. Петлюра з дружиною і донькою остаточно оселяється в 
Парижі. На той час до столиці Франції прибуло багато українців з польських 
таборів інтернованих, зібралося чимало української інтелігенції з числа 
політичних емігрантів.

Траурна процесія у м. Подєбрадах у зв’язку 
з убивством С.В. Петлюри. 27 травня 1926 р. 

Фото Центрального Держархіву 
кінофотофонодокументів



Останні півтора року життя 
Симона Петлюри, шо припадають 
на час його перебування в Парижі, 
були часом напруженої і плідної 
державно-політичної праці. Най
більш яскравим свідченням цього 
було створення ним україномовного 
тижневика «Тризуб», шо проіснував 
до початку Другої світової війни і 
користувався великою популяр
ністю серед українських емігрантів 
усього світу. У тижневику, шо 
вважався офіційним друкованим 
органом уряду УНР в екзилі, 
друкувалися статті видатних діячів 
тогочасної української еміграції.
Чимало статей було написано до 
«Тризуба» й самим С. Петлюрою.

Та ця самовіддана праця українського президента-емігранта була перервана 
його трагічною загибеллю, насильницькою смертю, шо сталася 25 травня 1926 р. 
на одній з паризьких вулиць (вул. Расін). Вбивцею виявився 40-річний Самуїл 
(Шелом) Шварцбард, французький громадянин єврейського походження. 
Народився він (Шварцбард) в Одесі (Україна), тривалий час, разом з батьками, 
мешкав в Україні, потім (у 1910 р.) переїхав до Франції, оселившись у Парижі. 
Восени 1917 р. Шварцбард, знову прибувши до Росії, на початку 1918 р. вступив 
до Червоної Армії. У 1920 р. Шварцбард остаточно повернувся до Парижа, де 
займався годинникарським ремеслом. За політичними поглядами С. Шварцбард 
був анархіст, підтримував зв’язки з Нестором Махном. Водночас він уважався 
своєю людиною в сіоністських колах. Опинившись у руках французького 
правосуддя, С. Шварцбард заявив, шо причиною вбивства була помста за 
єврейські погроми в Україні часів громадянської війни, в організації яких 
головну роль він відводив Головному отаманові військ УНР С. Петлюрі.

У завдання даної публікації не входить розгляд питання щодо причетності 
С. Петлюри до єврейських погромів, шо дійсно тоді мали місце, і в досить 
великих масштабах. Вважаємо, шо існуючі на сьогодні дослідження* вже 
значною мірою довели абсурдність звинувачення визначного політичного і 
військового діяча України Симона Петлюри, принаймні в прямій причетності 
до тих кривавих єврейських погромів, що їх здійснювали деякі військові 
провідники армії УНР.

Проте, як відомо, суд узяв до першочергової уваги саме вищезазначені 
пояснення вбивці і виправдав його. Безперечно, відіграла свою роль здійснена 
режисура усього цього судового процесу з боку комуністичних і сіоністських сил 
як у самій Франції, так і міжнародного масштабу. Звичайно, не могло тут 
обійтися й без участі радянських органів державної безпеки. Для них це була 
прекрасна нагода дискредитувати не лише президента-емігранта, але й увесь 
український національно-визвольний рух, що його до того часу репрезентував 
С. Петлюра за кордоном, а в самій Україні — її інтелігенція, в першу чергу її 
кращі представники. Очевидно, саме тоді в кабінетах ДПУ народився

оТРАГІЧНА СМЕРТЬ ЄДИНОГО КОЗАКА ТИСЯЧУ НОВИХ НАРОДИТЬ___________ 1J5_

С. Шварцбард (в 2-му ряду 3-й зліва) 
на судовому процесі. На першому плані 

адвокат А. Торес. Париж, жовтень 1927 р. 
Фото Центрального Держархіву 

кінофотофонодокументів

* Див., зокрема, працю: Гунчак Тарас. Симон Петлюра та євреї. (К., 1993) та вміщену 
в ній бібліографію з цього питання.
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диявольський план знищення 
останніх. Конкретним втілен
ням цього плану, власне його 
початку, і став процес «Спілки 
визволення України»*.

Могила С.В. Петлюри 
на цвинтарі Монпарнас у Парижі. 
Фото Центрального Держархіву 

кінофотофонодокументів

Отже, виявилось, що судили 
не вбивцю за скоєний ним 
злочин, а посмертно судили 
вбитого. З юридичного боку це 
був повний нонсенс, однак 
сталося саме так. Зазначимо 
сьогодні лише, що то був суд 
людей, які, мабуть, піддалися 
впливу емоцій і однобічній, а 
отже, не до кінця об’єктивній 
інформації. Та є ще суд історії, 
що, безперечно, розставить усе 
на свої місця. Так, це ще справа

майбутнього і хочеться сподіватися, що недалекого. Та вже сьогодні, коли 
С. Петлюра для одних — це антигерой, зрадник, а для інших — патріот України, 
ми маємо слушну нагоду для зважливої розмови про справжнє місце 
С. Петлюри в історії Великої української революції, історії створення й 
будівництва Української держави. Щоправда, ще існує досить суттєва 
перешкода на цьому шляху — це відсутність належної документальної бази для 
серйозних наукових розвідок. Хочеться вірити, що й ця обставина є лише 
справою часу.

З свого боку автори даної публікації пропонують щоденникові записи 
С.О. Єфремова**, сучасника й соратника С. Петлюри, палкого українського 
патріота й людини з не менш трагічною долею. * 1 2

* У слідчих справах С. Єфремова, В. Дурдуківського, М. Павлушкова є протоколи 
допитів про ставлення української інтелігенції до вбивства С. Петлюри. Ці документи 
засвідчують, як за заздалегідь складеною схемою «вичавлювали» з обвинувачених 
свідчення про безпосередній зв’язок убивства С. Петлюри з організацією гуртків «СВУ» 
на терені України. (Архів СБУ. — Спр. 67098 ФП. — Т. 11. — Арк. 95—95, 179—180; 
Т. 48. -  Арк. 75-80; Т. 70. -  Арк. 24-28).

** Див.: Архів Інституту архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І. Вер- 
надського. — Ф. 257. — Оп. 5. — Спр. 3—5. (Щоденники С.О. Єфремова. 1923—1929 рр.).

1 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914—1918). — Львів, 1923. — 
С. 12. — Цит. за вид.: Іванис В. Симон Петлюра — президент України. — К., 1993. — 
С. 36 (репринт видання 1952 р.).

2 Нова Рада. — 1918. — 24 груд. Цит. за вид.: Іванис В. Симон Петлюра — президент 
України. — С. 83.
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1926 рік.

26 травня. Розійшлася чутка, що вбито в Парижі на вулиці С.В. Пет
люру. Чутка йде од голови Виконкому Любченка, отже офіціозна. Ніби 
зробив це якийсь емігрант-українець... Якшо цьому правда, то певне не 
без радянської руки тут. Надто під теперішній момент, коли в Польщі 
гору взяв Пілсудський, спільник Петлюри. Cui prodest? — на це можна 
відповісти, що тільки большевикам міг заважати цей носій єдиного 
популярного на Україні і не заплямованого перекінчицтвом політичного 
ймення. Навіть тепер, коли у його не було жадної реальної сили, все ж 
сама мара цього наймення грізно стояла перед большевиками. Але є у 
мене ще надія, що це брехня: подібні «сенсації» дуже люблять 
пролетарські кореспонденти і бухають часто в дзвони, не глянувши до 
святців. Коли б то!

27 травня. «Сьогодні до Петлюри, що йшов улицею, підійшов один 
українець і сказав, що він помститься за вбивство на Україні багатьох 
росіян і євреїв. Сказавши це, він вистрелив у Петлюру з револьвера й 
забив його».

Це в недоторканому вигляді повідомлення, яке появилося в 
сьогодняшній газеті. Безглуздя його очевидне. Українець, що сім років 
палав помстою за кров росіян і євреїв — очевидна нісенітниця. Це 
значно збільшило мій скепсис щодо самого факту.

Проте всюду розмови про цю подію. Одноголосно говорять про 
большевиків. Вражіння велике. Чув на улиці розмову: «Хто вбив? Або з 
політичних мотивів, або для грабунку. Але грабунок у Парижі на улиці 
неможливий. Отже...» — кінець фрази затерявся здаля, але він ясний. 
«Українець, кажете... Може й українець, але з довгим носом і совітським 
пашпортом». Могилянська, що перекладає в ред(акції) «Пролет(арської) 
Правди»1, коли дано їй перекласти наведену телеграму — не вдержалась і 
розплакалась при всіх комуністах, що були в редакції. В друкарні 
«Книгоспілки» комуніст-робітник, пустив якимсь жартом і викликав 
загальне обурення і розправу кулаками од решти робітників. «Падлюки! 
Душогубці! — гукали вони. — Скільки ми заплатили в Китай — ми вже 
знаємо. А от дайте довідатись, скільки нам коштує ця смерт»...

Невже це безглуздя й підлота таки справдилась...

28 травня. В газетах канібальський танок над трупом забитого ворога. 
Тільки що вчорашній ^українець обернувся вже у французького 
громадянина. Падлюки! Не вміють навіть сховати своїх радощів та своєї 
причетности. Поголоска називає навіть імення цього «француза» — 
Аврум Лазарович Штромберг...2 Кажуть, що газетам заборонено 
називати ім’я убийника і називати його тільки французом звелено. Кого 
ці ідіоти одурити думають?...

29 травня. Засичало гаддя. І розперезалося. Симульоване призирство, 
неукрита радість, і брехня, брехня без кінця й краю. Що це за люде, що
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це за люде... Сьогодні Щупак у «Пролет(арській) Правді» вискочив з 
статтею, якій ймення трудно добрати. Починає з того, всупереч власним 
своїм повідомленням, що це не політичне вбивство. Далі повно гадючої 
злоби, брехні, наклепу, щоб принизити мертвого вже ворога. Що це за 
люде, що це за люде!.. Навіть того своїм гадючим мозком не збагнуть, 
що їм самим невигідно так принижувати ворога: адже що їм за честь, 
коли такого нікчему подолали. В тім ото й річ, що вони й самі не вірять 
у те, що брешуть, і нахабністю намагаються прикрити свій страх і 
радість. Гидота, а не люде. Петлюру знав я либонь з 1905 р. Ближче до 
його придивився р(оку) 1907-го, коли він був за секретаря в «Раді». 
І ближча знайомість була не на його користь. Багато було в ньому тоді 
есдечеського духу — хвастливости, доктринерства і несерйозности. Були 
й неприємні штучки, через які довелось йому одмовити від 
секретарювання в «Раді»3. Потім зняв він безглуздий похід проти 
Садовського в «Слові»4 і мені довелося вступитися в ту полеміку. Потім 
він зник — у Москву: Коли я стрівся з ним там уже 1912 р. в редакції 
«Украинской Жизни»5 — я не пізнав колишнього Симона: виріс, 
споважнів, розвинувся, занехаяв свої колишні витівки. В Центральній 
Раді в 1917—1918 рр. він був одним з найбільш вдумливих і розважних 
політиків. По тому, як уступив він до Директорії, я з ним мало стрівався, 
але кожного разу робив він гарне вражіння. Люде, що з ним працювали 
за останніх, найважчих для України часів, кажуть, що це був справжній 
державний муж з умінням поводитись з людьми, обернутись в скрутних 
обставинах, підбадьорити серед бою, виказати особисту сміливість, що 
так чарує простих людей. В усякому разі одно нестеменно: це була єдина 
безперечно чесна людина з усіх, що їх революція винесла у нас поверх 
життя. Грушевський — пожалься Боже, що з його сталося; Винниченко 
крутиться, мов тріска в ополонці; решта просто дрібні, нікчемні людці. 
Один Петлюра встояв на своїй позиції, не похитнувшись, і коли б не 
непереможні сили, то свого був би досяг. Та мабуть не доросли ще ми 
до того, щоб «самим о себе советовати», як нам колись вибивали очі 
московські бояри і особисті зусилля не могли загальної нікчемности 
подолати. Один козак із мільйона свинопасів нічого не вдіє...

Тепер свинопаси жаліють, обурюються, нарікають потиху в своїх 
закутках. А по вулицях од шпиків пройти трудно — не розминешся, так 
і кружляють... Даремно!.. Свинопаси себе не зрадять, а коли прийде час, 
то й козаки народяться і наростуть. І може трагична смерть єдиного 
козака тисячу нових народить.

31 травня. ...З кругів ГПУ йде чутка, що Петлюру «к сожаленію» не 
вбито, а тільки тяжко поранено... Коли б то! Кажуть, що вчора в Софії, 
на панахиді по Франкові розкидано прокламації з приводу замаху на 
Петлюру6. Невже й свинопаси заговорили? Не віриться.

5 червня. ...Про Петлюру в Харкові нічого певного не знають. В низах
не вірять, що його вбито і обурені замахом надзвичайно.
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7 червня. Переказують з «Діла»7 деякі подробиці паризької трагедії. 
Ніби після перших пострілів Петлюра впав і кат всадив у його чотири кулі 
вже в лежачого. Прізвище його — ІЇІварцбарт, з Смоленського. На допиті 
він ніби сказав, що побачив у большевітських «Українських Вістях»8 
фотографію Петлюри з Пілсудським і запалав помстою. Версія мало 
приємна большевикам, бо кладе кладку од убийці до них. Прізвище його 
подала з російських газет одна лиш «Красная газета», і то з необачности, 
в одному місці вирізано, в другому через недогляд лишилося. Тепер 
взагалі заборонено будь-що писати про подію. Симулюють байдужість...

8 червня. Ходить по руках вірш, присвячений паризький події:
Блискавиця помсти ніч розріже,
Всім на жах і всім на помсту буде!
Ти упав на вулицях Парижу 
Від руки не Брута, а Іуди.
Там востаннє твої очі з криці 
Відсвітили біль твого народу,
Стогін вирвавсь і знялася птиця 
Над палаци, храми та заводи...
Погляд кинула на край порожній,
Де жита хиляються за вітром,
Лиш хрести зігнулись придорожні,
Роси з трав гарячий вітер витре!
Муки що? — Віками прищепились...
Рабство що? — У ярмах нам не вперше,
Не нове нам в труді гнути спини
Та й чекать — прибуде славний вершник!
Ой прибуде на коні із снігу,
Золочений спис із хмар заграє,
Серць проб’є холодну, зимну кригу,
Сто голів у змія відрубає!..
Що ж нам втрати на вівтар отчизни?
Що ж нам кров проллята на офіру?
Адже справим ще славетну тризну,
Загартуєм всемогутню віру!..
Блискавиця волі ніч розріже,
Всім на спокій, всім на радість буде!
Ти упав на вулицях Парижу —
Мов офіра від руки Іуди.

27 травня 1926 р.9

На свіжій могилі починає зростати легенда. І можливо — мертвий 
Петлюра страшніший стане большевикам, ніж був живий. їхнім лайкам 
та симульованій байдужості та брехням ніхто не вірить. Натомість кожне 
раде повітати в забитому образ героя, що впав жертвою підлотного 
підступу.
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9 червня. Інтимний вечір, присвячений пам’яті С.В. Петлюри. 
Зібралося чоловіка з десяток, поділилися своїми спогадами, пожурилися 
над долею бідака, що у його і останній приятель мре — та й розійшлися. 
Цікаві були згадки А.В. Ніковського10, що знав С.В. якраз за останні 
роки, 1920—1922. Ходить ще один вірш:

Було літо, було літо 
Та й стала зима...
Як не було пригодоньки,
Так прийшла біда.

У Парижу, славнім місті,
Удень, не вночі
Ішов батько наш Петлюра
Та й плакав йдучи:

«— Україно, Україно,
Де ж доля твоя?
Знов, зажерли твою волю,
Хоч нема й царя.

Знов посіли твої груди 
Люті вороги:
Не татари та й не ляхи —
Кацапи й жиди».

І  сказав тут пан Петлюра:
«— Не дамо ж ми їм 
Грабувати нашу землю,
Мати нас за гній».

Обернувся він навколо,
Гукнув раз, гучній:
«— Гайдамаки, сини мої!..
До бою мерщій!»

Не почули гайдамаки,
В тюрмі всі були,
Пов ’язали всім їм руки,
До стін прип ’яли.

Не почули гайдамаки,
Почув теє жид,
Поєднав собі він Юду 
Отамана вбить.

І  не сіло іще сонце,
Зоря не зійшла,
Як зустрів проклятий Юда 
Нашого орла.

Ой підкрався Юда ззаду,
Стрельнув в спину раз,
Похитнувся пан отаман 
Але ще не впав...



ТРАГІЧНА СМЕРТЬ ЄДИНОГО КОЗАКА ТИСЯЧУ НОВИХ НАРОДИТЬ- 121
Ухопивсь він до шаблюки,
А її нема —
Не забувсь її він вдома —
Зломила війна...

І  схилився пан Петлюра, 
Юда ж не дрімав,
Отаманові у груди 
Ще шість раз стріляв... 

Заплакали гайдамаки,
З ними й козаки,
Як понесли отамана 
В дубовій труні.

Не ревли тоді гармати, 
Дзвони не гули,
Як поклали труну тую 
У чужій землі.

І  спинились гайдамаки,
З ними й козаки,
Поскидали шапки чорні,
Вклонились труні.

Присягайся брат до брата — 
Хоч живим не буть,
А помститися за батька,
Й волю повернуть.

Так тремтіть же, кати люті, 
Кацапи й жиди, —
Бо повстануть гайдамаки,
З ними й козаки...

Так одне насильство викликає потяг до другого й жадобу помсти... 
Вірш примітивний, але коли піде широко, може якраз велике вражіння 
зробити своїм примитивизмом та простотою.

12 червня. Продерлася з-за кордону, з Подебрад, перша автентична 
звістка про паризьку трагедію. Це відозва комітету для вшанування 
пам’яти Петлюри в Чехословаччині, датована 27 травня. Відозва пропонує 
наложити на себе 40-денну жалобу, занехаяти на цей час усякі забави, 
нахиляти до того ж усю українську еміграцію і визнати день 25 травня за 
національне жалобне свято. Поза цим ми не маємо жодних звісток, як за 
кордоном озвалося громадянство на злочинну справу 25 травня...

27 жовтня. Проскочило якось два числа журналу «France-Ukraina», 
присвячені С.В. Петлюрі з його портретом, життєписом, характеристикою 
й описом похорону. З журналу видко, що подія 25 травня велике зробила 
вражіння у Франції, що в убийстві бачать керовничу руку, простягнуту 
звідси. Видко також, що смерть оця знову ніби збила до гурту еміграцію і
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помирила ріжні її відлами... Не затихають жалі й тут. Недавно впав мені до 
рук новий вірш, присвячений «Чистій пам’яті»11:

' Та заснула, Ти спиш, Україно,
Геть сплюндрований бідний мій край...
Розляглася навколо мертвуща руїна,
Серце стискує мертвий одчай...
І  в очах спотьмарілих не блискають сльози,
З грудей стиснутих крику несила здобуть...
Ой, коли б прогреміли ще грози!
Ой, чому ж дні так тоскно ідуть!..
Україно моя, Україно!
Закатований рідний мій край!
Знов принесено жертву кріваво-невинну,
Але, мамо — не плач, не ридай...
Не бувало ж, рідненька, у світі ніколи,
Щоб над правдою гору Іуда взяв, кат.
«Ціна крови» дала лиш скудельниче поле,
А не звела весільних палат...
Я кажу, що прокинеться приспаний люд,
Слово скаже — й в громах прогуркоче —
Для нового потужний прелюд...
По полях здичавілих розіллються співом,
Сходючи зерном Валькир — мітральєз,
Зрошені кров ’ю, піднесені гнівом,
Заграви вічні ясних марсельез...

28 листопада. ...Принесено число 10-те празької чи власне 
подебрадської газети «Українське Життя»; в йому дуже тепле мені 
привітання, портрет і стаття О.І. Лотоцького12. Тепер я знаю, на підставі 
чого писав Німчук у «Ділі»: він дуже совістне переписав статтю 
Ол(ександра) І(гнатови)ча.

Єсть там ще про справу вбивства С.В. Петлюри: допит свідків і 
обвинуваченого. Вражіння таке, що жидівство справу душегуба зробило 
своєю і за всяку ціну намагається очернити замордованого. Що за гидота! 
Вчинили насильство над неповинною людиною та ще й хочуть її 
затоптати. Характерний факт, що свідчить, який був освідомлений 
Шварцбарт: він О. Шульгина13 зплутав з В. Шульгиним14. Добре, що 
перед судом. А як би сам судив, як Петлюру, то могло б одним 
замордованим за чужий гріх більше бути. А убійник і тоді з ясним чолом 
казав би, що убив погромника. А жиди — такі як Сліозберг15, що нічого 
власне не знає, бо не був на Україні — доводили б, що то таки погромник. 
І ще себе за скривджених уважали б. Переплуталося все якось на світі.

20 грудня. Приїздив недавно якийсь адвокат-жид з Франції, щоб збірати 
матеріал на процес убийці С. Петлюри16. Матеріал, звичайно, мусить 
показати погромщицьку діяльність замордованого. В Київі справили 
приїзжого до Інституту книгознавства: там, мовляв, усі газети — вибірайте.
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Він і повибірав і попрохав, щоб йому переписали, а секретар завірив. 
Переписали. А коли глянув на ту роботу секретарь Іванченко, то зволепив: 
переписано було так, що коли в статті були відомості про погроми 
деникинців, червоноармійців і українського війська («петлюрівців»), то 
лишалось тільки про останніх; фраза часто на півслові уривалась, аби не 
згадувати про червоноармійців. Секретарь такий препарат зрікся завірити 
й звелів переписувати усе. Приходить адвокат. Дають йому читати. Читає 
і носом крутить: «Это мне негодится». — «Ну, а иншого вам не підпишу», — 
одказує секретарь, — бо то було б фальшування документів», — «Что 
значит?.. А с кем здесь у вас говорить можно?» Справили його до 
директора, славнозвісного махера Іванова Меженка. Поговорили. 
І договорились. Меженко звелів переписати так, як хотів адвокат, і сам 
завірив, що копія цілком відповідає оригіналові. Тепер ці «документи» за 
підписом Меженка, мають фігурувати на суді, як доказ злочинности 
Петлюри... Думаю, що трапиться оказія переказати туди, як тут Меженко 
фабрикував докази для суду і що на суді показано буде заходи оборони та 
її тутешніх протекторів у справжньому світлі.

Меженко, цей гнус, вже не перше так себе показує. Де треба якусь 
пакость учинити, доноса друкованого написати і т. и. — висовують цього 
підлизу. І літератор Меженко пише, доносить, виконує замовлення 
совістно і чесно. Часом аж навіть наперед забігає,, аби догодити 
хлібодавцям. Часом і перебіжить, не в лад зробить, переборщить. Його 
полають, як лаяв Булгарина отец-командир, але послугами його не 
гребують. Єсть попит — завжди будуть і Меженки...

23 грудня. Спробував переказати Славкові про фальшування 
документів17. Не знаю, чи дійде.

1927рік.

1 травня. ...Вчора почав у «Пролет(арській) Правді» свої згадки про 
Петлюру Пінхус Красний18, беззмінний міністр в жидівських справах 
при уряді У HP. Звичайно, Петлюра виходить злісним погромщиком... 
Подлюка! Чого ж ти мовчав, коли був в уряді? Правда, вже була тоді 
версія, що цей промітний бердичівець був просто за большевицького 
агента в українському уряді. Можливо. Але навіть цей агент власне 
нічого страшного фактично розповісти не може і його ієреміяди досить 
таки блідненькі вийшли.

27 жовтня. Закінчився новий «ритуальний процес», тільки 
перелицьований. Шварцбарта виправдано. Цілий тиждень жидівські 
Чеберяки19 волочили по європейських смітниках труп закатованої ними 
людини, робили інсценізацію обурення, сліз і врешті свого досягли. 
Звичайно, тут важна не особа Шварцбарта: з безодні невідомосте й 
нікчемства цей герой вийшов і до неї ж вернеться, — важно, що мало не все 
жидівство по цілому світу з його справою зв’язало свою і напружило всі 
сили, щоб убийника оборонити. Вийшов ритуальний процес, якого навіть у



радянській препарації без обурення й огиди читати не можна. Спершу 
замордували, — не знати за що, — людину, а тоді почали доводити, що вона 
сама себе замордувала... І це жидівським Чеберякам пощастило. Чисту 
людину зроблено погромщиком, а убийника — героєм. Дванадцятеро 
французьких міщан, які навіть не уявляють собі, яка була складна ситуація 
та рахунки на Україні 1917—1920 рр., своїм «авторитетним» словом 
спробували розв’язати ті рахунки. Вийшла, звісно, обурлива кривда, якої без 
сорому й здумати не можна, якої не зрозуміти ніколи людям, що знали і 
замордованого, і його діла. Чи фанатик з убийника, чи найманий душогуб — 
тепер нам нема до цього діла, бо французький суд і жидівство усього світу 
взяли його провину на себе і зав’язали ще один вузол на майбутнє, ще одну 
кривду додали до тих, яких так рясно зазнав наш безщасний народ, винний 
тільки тим, що доля не дала йому створити своєї державности. «Сипнули 
грішми» — ось загальна у нас оцінка цього ганебного процесу. 
Виправданням Шварцбарта процес не скінчено, а тільки знову завдано 
рану, за яку може одбувати доведеться майбутнім поколінням.

Не сам я почуваю себе оплюваним, пригніченим.. Мало не всі, з ким 
доводиться говорити про процес, кажуть те саме. Навіть ті, хто не 
поділяв поглядів Петлюри, не можуть кинути в його камінем, так 
підступно витвореним ворогами. Не знаю, яке вражіння процес зробив 
за кордоном, а у нас одне почуття — кривди, образи, знущання — панує 
над усіма. Пригадують, як збірали тут той «матеріял», що мав служити 
виправданню убийника, як фальшували факти, як на «петлюрівців» 
валили те, що робили червоноармійці і т. п., і т. и. Це ж усі тут знають, 
і в яку потворно огидну історію потрапив французький суд, що мав 
наївність повірити тим «фактам» і «документам»!

Треба думати, що час таки викриє цю диявольську роботу й реабілітує 
невинного. Але тепер — тяжко, боляче, образливо за підлоту й дурість 
людські.

28 жовтня. Тільки й розмов по місту, що про присуд над Шварцбартом. 
Обурення страшенне, особливо поміж молоддю, що приймає вирок 
судовий за національну образу. Зростає юдофобство. Мабуть найбільший 
ворог жидівський не міг би вигадати для них нічого гіршого, як те, що 
зроблено процесом Шварцбарта. «Увесь світ закупили», «купили 
приговор» — це звичайні фрази, які почуєш всюди. Багато говорять про 
помсту. От перший наслідок нетямущого суду й безтактовного присуду, 
що мав претензію вирішити те, чого не знає й не розуміє...

29 жовтня. ...По газетах — «покотюся-повалюся по Івасикових 
кісточках» або канібальський танок на могилі ворога... Але ще більш 
цікаво, що французькі присяжні відповіли негативно на питання: «чи 
винен Шварцбарт у тому, що поранив або побив Петлюру?» (за 
тутешніми газетами). Що вони одкинули? Факт? Факт, з яким не крився 
й обвиновачений? Що-ж Петлюра сам себе вбив? Чи як це инакше 
розуміти? До такого безглуздя дійсно жаден суд ще не доходив, та певне 
й не дійде ніколи.

124_____________________ Олексій ПУТРО, Лариса ПОРТНОВА, Лариса СТРЕЛЬСЬКА



«ТРАГІЧНА СМЕРТЬ ЄДИНОГО КОЗАКА ТИСЯЧУ НОВИХ НАРОДИТЬ. 125

2 листопада. Ще одна ілюстрація до процесу Шварцбарта. 
П. Линниченко, голова Укр(аїнського) Червоного Хреста, сидів собі десь 
тихенько на курорті й спочивав чи лікувався. Коли телеграма — негайно 
ставитись до Харкова. Приїхав. «От вам пашпорт, віза, гроші; зараз же 
їдьте до Парижу, за свідка проти Петлюри». Поїхав. Що б він там свід
чив — не знаю, бо йому ж добре відомо, хто і як, і коли робив погроми 
і говорити правду значило б — осудити себе на еміграцію, а такої 
мужності від Линниченка сподіватись годі. Мабуть, мимрив би щось 
невиразне. На його щастя Торес20 одмовився од допиту свідків, і 
Линниченко щасливо викрутився.

Зате який зворушливий альянс виявився поміж отаким сльозоточивим 
Сльозбергом та большевиками, як вони зійшлися на одній точці — 
зненависті до українства і як вкупі і влюбі старалися — одні доставляючи 
фальшивий матеріал та кривоприсяжних свідків, а другі — інсценуючи 
жалощі й обурення аж до ридання в залі суду. А добродушний 
французький буржуа благославляє цей союз, в своїй наївності може 
навіть і не гадаючи, під чию сопілку скаче й на чий млин воду жене. Я 
уявляю собі, яким диявольським реготом зустріли виправдальний 
вердикт по ГПУ та инших злачних місцях, з яких заправляли 
інсценізацією навіть не дуже майстерно переведеною!

«Вистачить ще дурнів на наш вік!» Тим більша образа і кривда нам, 
що опинилися у власті дурнів та крутіїв, що ні перед чим не спиняються.

17 листопаду. Вчора до пізньої ночі не міг заснути. Надало мені на сон 
взяти для читання «Українські Вісті» (парижські) з судовим 
справозданням про процес Шварцбарта. Газета гадюча і, звісно, 
освітлення дає фальшиве, але фактична сторона робить страшне 
вражіння. Такого нахабного поводження, як в оборонців Шварцбарта на 
цьому процесі, я нігде ще не зустрічав. Видко, «підготовка» була 
зроблена по всій лінії, все було пущено в хід, щоб інсценувати 
«ритуальну справу», всі сили російського чорносотенства і грошовитого 
єврейства з’єдналися, щоб оплювати й збезчестити пам’ять невинної 
людини, на яку валилась посполу всяка брехня, наклеп, зненависть. 
Оборонцям у цьому спільному хорі гадючого сичання нічого було 
робити, і їхнє становище було жахливе в цьому ворожому таборі. Гадючи 
чудово розуміли, що за недержавний народ нема кому заступитись і 
розперезались цілком. І вони не помилились...

1928 рік.

19 березня. З приводу недавніх арештів говорять, що сталися вони 
ніби через те, що в Київі й по инших городах на Україні, хтось збірав 
гроші на пам’ятника Петлюрі. Я вперше про це чую, але коли цьому 
правда, то можлива найбезсоромніша провокація: зібрав якийсь тип дві 
копійки, а ув’язнив 200 чоловіка. Бухгалтерія занадто вигідна!
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1 «Пролетарська правда» — щоденна газета, орган Київського губкому та міському 
КП/б/У, виконкомів губернської та міської Рад. Виходила в 1921—1925 роках.

2 Шварцбарт(д) Самуїл (Шелом, Шльома) (1886—1938 або 1941) — вбивця 
С.В. Петлюри. Восени 1917 р. вступив до Одеської Червоної гвардії. В 1918—1919 рр. 
служив в «особливому відділі» Червоної армії. В 1920 р. виїхав до Парижа, де до 
здійснення теракту зустрічався з сіоністами, анархістами і агентами НК-ДПУ. На 
судовому процесі в Парижі у жовтні 1927 р. під тиском дезінформації свідків і адвокатів 
вбивця був виправданий і звільнений. Помер у Південній Африці.

3 «Рада» — щоденна газета, наступниця «Громадської думки». Видавалася у Києві в 
1906-1914 рр.

4 «Слово» — тижневий орган ІСДЗП. Виходив у Києві в 1907—1909 рр. Одним з 
редакторів був С.В. Петлюра.

5 «Украинская жизнь» — літературно-науковий і загальнополітичний місячник, що 
виходив у Москві в 1912—1917 рр. під редагуванням С. Петлюри та О. Сайковського.

6 ЗО травня 1926 р. В. Чехівський відслужив у Софійському соборі панахиду по Івану 
Франку у зв’язку з 10-річчям його смерті.

7 «Діло» — галицька провідна щоденна газета. Виходила уЛьвові в 1880—1939 рр.
8 «Українські вісті» — радянофільський щотижневик. Виходив у Парижі в 1926—1929 рр.
9 За свідченням небожа С. Єфремова Миколи Павлушкова, заарештованого в 1929 р. 

у зв’язку з процесом «Спілки визволення України», автор цього вірша — дочка письмен
ника М.М. Могилянського. (ДА СБУ. — Спр. N9 67098 ФП. — Т. 70. — Арк. 24—28).

10 Ніковський Андрій Васильович (1885—1942) (літ. псевд. А. Василенко) — 
український громадсько-політичний діяч, дипломат, публіцист, літературознавець. 
У 1917—1918 рр. — член Центральної і Малої Ради, голова Українського Національного 
Союзу. В 1920 р. — міністр закордонних справ в останньому на українській землі уряді 
Директорії УНР. Заарештований у зв’язку з процесом «Спілки Визволення України».

11 За свідченням М. Павлушкова, цей вірш написав він.
12 Лотоцький Олександр Гнатович (Ігнатович) (літ. псевдоніми О. Білоусенко, 

О. Любенький) (1870—1939) — український громадсько-політичний діяч, письменник, 
публіцист, науковець. Активний співучасник творення української державності в 1917—
1920 рр. У своїх численних творах, зокрема, тритомних мемуарах «Сторінки минулого» 
(Варшава, 1932—1934) змалював галерею образів багатьох учасників національно- 
визвольних змагань України, помітне місце в якій займає постать С.В. Петлюри.

13 Шульгін Олександр Якович (1889—1960) — український громадсько-політичний діяч, 
історик, дипломат, перший міністр закордонних справ УНР. На початку 1926 р. був 
призначений на цю посаду в екзильному уряді. В еміграції він тісно співпрацював з 
С.В. Петлюрою. Звістку про його вбивство пережив як особисту і загальнолюдську трагедію, 
взявши найдіяльнішу участь у мобілізації зусиль української політичної еміграції на захист 
честі загиблого. У ряді публіцистичних публікацій і в промові на судовому процесі 
Шварцбарта аргументовано спростував вигадки і звинувачення на адресу С.В. Петлюри.

14 Шульгін Василь Віталійович (1878—1976) — відомий політичний діяч, публіцист, 
один з лідерів російських націоналістів, редактор газети «Киевлянин».

15 Сльозберг (Генріх Шльосберг) — відомий адвокат, свідок обвинувачення на 
судовому процесі С. Шварцбарда.

16 Йдеться про приїзд в Україну помічника адвоката Анрі Торреса.
17 Йдеться про Прокоповича В’ячеслава Костянтиновича (1881—1942) — громадсько- 

політичного діяча України, педагога, публіциста, історика. У 1917—1918 рр. — член 
Центральної і Малої Ради, очолював останній кабінет міністрів Директорії УНР (1920 р.). 
В еміграції тісно співпрацював з С.В. Петлюрою, за призначенням якого в 1926—1939 рр. 
був головою екзильного уряду, одночасно працював редактором тижневика «Тризуб». 
Після трагічної загибелі С.В. Петлюри активно виступав на захист його честі від 
необгрунтованих звинувачень.

18 Красний Пінхус (1881 — 1939) — діяч єврейської громади в Україні. Міністр з 
єврейських справ в урядах УНР. Видавав численні .звернення, спрямовані проти погромів 
мирного єврейського населення.

19 Віра Чеберяк — володарка злодійського притону, проходила по судовому процесу 
в справі М. Бейліса в 1913 р. у Києві.

20 Анрі Торрес — захисник С. Шварцбарда, відомий адвокат.

Олексій ПУТРО, Лариса ПОРТНОВА, Лариса СТРЕЛЬСЬКА
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ХУДОЖНЯ ПРОЗА 
ОРЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО

Євген БАРАН

На початку XX ст. усталилися три жанрові різновиди української істо
ричної прози, з яких основними були художньо-історичний та історико- 
художній. Друга половина XIX ст. в українській історичній прозі відзна
чалася пануванням художньо-історичного різновиду (за винятком деяких 
російськомовних творів Д. Мордовцева на українські теми). Від П. Куліша 
до О. Маковея письменники крок за кроком вдосконалювали традиційний 
вальтерскоттівський метод написання історичних романів, співвідносячи 
його із культурно-політичною національною специфікою.

Більшість українських письменників добре усвідомлювала, що в умовах 
бездержавності звернення до національної історії (і тим паче — до історії 
поневоленої нації) нерідко є справою політичною. Проте вони не 
обмежувалися розумінням історичного роману як засобу політичної 
агітації, а включали його в систему культурно-політичних та естетичних 
цінностей української нації. Також треба наголосити на тому, що звертання 
українських письменників другої половини XIX ст. до історичної тематики 
було для них необхідною, але не єдиною ланкою у творенні художньо- 
узагальненого образу нації. Адже і П. Куліш, і І. Франко, і М. Старицький, 
і О. Маковей були письменниками універсального плану: вони писали 
прозу, поезію, драми на різноманітні теми українського життя. 
Заповнюючи прогалини літературного процесу, вони виводили українську 
літературу із вузькопровінційних рамок (якими хотіли б обмежити її 
критики типу В. Бєлінського або ж які здавалися цілком достатніми для 
збереження етнографічної самобутності письменниками етнографічно- 
побутової школи) на європейський рівень. А водночас ці письменники
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формували свідомого українського громадянина, пройнятого національною 
ідеєю. Саме їхня історична проза відіграла «неоціненну роль у справі 
гуманізації ідеї спільноти, в перетворенні надіндивідуально-абстрактного 
часу нації на власнелюдський час...»1

Кінець XIX — початок XX ст. знаменував собою зміну літературних 
епох у Європі, завершувався її блискучий реалістичний період. 
Українські письменники також шукають нових форм розв’язання 
художньо-естетичних проблем. Особливість цих пошуків полягала у 
тому, що українська нація і далі залишалася гнобленою і розірваною між 
двома імперіями, і її культурні діячі у першу чергу «почували обов’язок 
відстоювати права своєї країни на відрубне національне існування»2. 
А тому, попри всі нові віяння, напрями і течії, в українській літературі 
залишалися сталими вияви романтизму як факт її поневоленого стану і 
водночас гостро критичне несприйняття рабської несвободи людини, 
культивування ідеалів невтолимості людського духу, гармонійного 
єднання в людській особі природного і власне інтелектуального начал.

Українська історична проза початку XX ст. дещо дистанційована від 
нових суспільно-естетичних віянь. Коли у творах із сучасного життя 
письменники ставлять тему внутрішніх, душевних конфліктів і катастроф, 
коли з’являється нова генерація її представників, на чолі якої І. Франко 
ставить О. Кобилянську, твори історичної тематики і надалі залишаються 
«прозовою ілюстрацією ідеології»3. Історичні теми розробляли у цей час не 
так уже багато справді обдарованих белетристів. Окрім того, на зламі 
століть для історико-епічного освоєння дійсності бракувало концеп
туального погляду на минуле і сучасне. У цьому плані особливо показові 
історико-художні твори А. Кащенка, А. Чайковського (ранні оповідання), 
О. Островського. Нове покоління історичних письменників не мало ні 
того досвіду, ні ерудиції, ні таланту, якими володіли їхні попередники, а 
свій патріотичний запал виливали у своєрідні історичні агітки. Проте вони 
виконали свою позитивну роль політичної стимуляції, популяризації 
національної історії серед широких народних мас. Недаремно М. Сріблян- 
ський, критикуючи історичні твори низької художньої якості, зазначав: 
«Примітивні нариси з життя України ворушать іноді серце українця без 
огляду на вимоги літературної критики...»4 Водночас постала загроза 
зведення історичної прози до рівня «маскультури», зниження вимог до 
ідейно-естетичного рівня творів. Це викликало негативну реакцію на 
подібного роду історичну прозу з боку професійних істориків, які почали 
шукати виходи із кризи. Зрештою, така ситуація накреслювалася в 
українській літературі ще у 80-х роках XIX ст., коли белетризовані 
переробки наукових статей заполонювали як українські, так і російські 
видання. Професійні історики прагнули внести у прозу достовірність 
історичних реалій та національних характерів конкретної доби. Першим 
зразком такої реакції була історична повість М. Костомарова «Чернігівка» 
(1881). Проте цей твір тільки означив ті загальні риси, якими будуть 
характеризуватися історичні художньо-документальні твори. Подальшим 
яскравим представником цього різновиду історичної прози в українській 
літературі був Орест Левицький.
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Відомий український історик, архівіст-археограф Орест Левицький все 
своє наукове життя присвятив збиранню і вивченню давніх актових книг. 
На їх основі він написав ряд наукових монографій і статей про релігійні, 
правові, звичаєві, шлюбні відносини в Україні XVI—XVII ст. Його 
авторитет як знавця звичаєвого права названого періоду був настільки 
високим, що до нього за порадами зверталися відомі історики і письмен
ники О. Лазаревський, М. Аркас, Леся Українка та ін. В останні роки 
життя О. Левицький стояв біля заснування Української Академії Наук 
(1918), був її третім президентом (1922).

Творча спадщина Ореста Левицького невелика — 13 історичних 
оповідань (за жанровим визначенням автора). Хоча всі твори, незалежно 
від обсягу, за рівнем охопленого матеріалу і кількістю сюжетних ліній у 
них наближаються до невеликої історичної повісті чи бувальщини. Проте 
жанрові особливості творів письменника не чіткі, що робить досить 
умовними спроби визначень такого роду. А тому у своєму аналізі ми 
користуємось авторською термінологією, уточнюючи при цьому окремі її 
сторони. За тематикою оповідання О. Левицького діляться на два цикли: 
волинський та полтавський. Так, у 1914 році письменник назвав єдину 
прижиттєву збірку своїх творів — «Волинські оповідання». Сюди увійшли 
оповідання «Ганна Монтовт» (1911)5, «Пашквіль» (1913), «Превелебний 
сват» (1913), «Єзуїтська преподобниця» (1913). 1918 року у «Літературно- 
науковому віснику» (кн. VII—VIII) надруковано останнє оповідання 
О. Левицького і п’яте з волинського циклу — «Пан Сенюта». До полтав
ського циклу увійшли такі твори, як «Нехворощанський сотник» (1914), 
«Орельський пустельник» (1914), «Лиха свекруха» (1915), «Помста 
загублених» (1915), «Несподіваний шлюб» (1916), «Лакей його 
преосвященства» (1917), «З розстриги сотник» (1918). В основу такого 
поділу письменник брав територіальний принцип: події твору відбувалися 
на Волині чи Полтавщині і були зафіксовані у документах Луцьких 
гродських книг і Полтавських козацьких судів. Оповідання «Український 
шляхтич Прокіп Верещака і його пригоди під час Хмельниччини» стоїть 
окремо від попередніх творів, на межі між науковою розвідкою і художнім 
твором.

У період творчої активності Ореста Левицького як белетриста (1911— 
1918) в українській літературі домінували жанри малої прози (оповідання, 
новела, мініатюра, образки тощо). Змінювалися акценти художньої 
розповіді: від змалювання широкої епічної дії письменники переходять до 
вираження сконцентрованого почуття, а звідси і їх інтерес не так до 
відтворення морального -позитивного героя, як до самого процесу 
формування людиною своєї моральної позиції. «Об’єктивізація іманентної 
суб’єктивної даності духовності здйснювалась шляхом переведення її в 
процес (виділення авт. — Є. Б.) історичного самоусвідомлення індивіда. 
Саме процес самовизначення особистості стає предметом художнього 
зображення української прози кінця XIX — початку XX ст., що ми бачимо 
у В. Стефаника, М. Коцюбинського»6. Самоусвідомлення особистості не 
просто як істоти соціальної, а істоти національної — основний здобуток 
української літератури початку XX ст.
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Нові віяння знаходять своє вираження і у творах історичної тематики. 
На зміну широким історичним полотнам М. Старицького, І. Нечуя- 
Левицького приходять драматичні етюди, прозові мініатюри, в яких на 
першому місці стояла проблема національної психології, а сама історія 
піднята до філософсько-психологічного рівня. (В. Пачовський. «Мій 
кровавий сміх», 1906; О. Олесь. «По дорозі в Казку», 1910). Суперечність 
між особистістю і масою — основний мотив творів названих авторів. Ця 
суперечність визначалася Ортегою-і-Гассетом як повстання мас, вона 
полягала в непримиримому конфлікті між протилежними категоріями 
людей: одні багато вимагають від себе (і тим самим ускладнюють собі 
життя) і вірні обов’язку, інші — не вимагають від себе ніяких зусиль. Для 
них жити — значить не змінюватися7. Але для України ця суперечність 
ускладнювалася ще й тим, що її потрібно було вирішувати не тільки на 
рівні психологічному, а й політичному: завоюванням політичної 
незалежності нації. Позитивного вирішення цієї проблеми ні 
В. Пачовський, ні О. Олесь у час написання творів не бачили, ось чому 
вони змальовують апофеоз національної ганьби безіменної маси. 
Звичайно, подібні твори не могли мати багатьох прихильників і масового 
читача, який не був готовий через історичні обставини до розуміння їхньої 
проблематики. А тому перевага віддавалася творам більш доступним за 
змістом і формою для широкого загалу українських читачів: історичному 
оповіданню. Але саме такому оповіданню, яке виконувало б роль 
перехідного містка від масової історичної белетристики до філософсько- 
психологічного осмислення національної історії. Таке важке завдання і 
взяв на себе О. Левицький.

Спеціальних теоретичних обґрунтувань своїх мистецьких принципів у 
самого письменника ми не знаходимо. Цікавою, однак, з цього погляду є 
його рецензія на історичну повість російської письменниці О. Рогової 
«Богдан Хмельницький». Простеживши, що виділяє О. Левицький 
позитивного у цій повісті, можна побачити, якому способу при написанні 
історичного твору він віддає перевагу. Особливої уваги заслуговують у 
повісті О. Рогової, за словами рецензента, ті епізоди, де «вимисел рішуче 
поступається місцем точній і правдивій історичній розповіді за винятком, 
звичайно, дрібниць». Особливо це стосується тих подій і людей, 
підкреслює він далі, про які збереглися великі запаси архівних матеріалів. 
О. Левицький виділяє у повісті XX розділ, «де описується урочистий в’їзд 
Хмельницького в Київ, після повернення із-під Замостя, і перебування 
королівських послів у Переяславі, а між іншим в цьому розділі авторові не 
довелося додати майже ні одної риси до того, що він знайшов у джерелах»8.

Цих принципів О. Левицький дотримується і при написанні власних 
історичних оповідань. Зробити це було тим більше легко, оскільки 
допомагав йому у цьому фах історика і ті досконалі знання про описувані 
події, які він, письменник-археограф, почерпнув при вивченні архівних 
матеріалів і безпосередньому ознайомленні із місцевістю.

Композиція і кут зору оповідача у творах О. Левицького щоразу 
задається сюжетними можливостями архівно-документальної розповіді. 
Про існування загальної схеми композиційної побудови його творів
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можемо говорити хіба що тоді, коли під «схемою» розуміти використання 
письменником матеріалів судових актів: якщо є достатньо згадок про 
певну історичну особу — зав’язується сюжетна канва оповідання, 
закінчуються згадки — обривається розповідь письменника. У всіх інших 
випадках за кожною судовою справою — доля окремої людини, не 
механічне переказування документа, а намагання розкрити весь світ 
окремого людського буття. О. Левицький підходить дуже вимогливо до 
написання кожного оповідання: він вибирає художню форму для своїх 
творів, виходячи з наявного документального матеріалу, орієнтуючись при 
цьому на підготовленого читача, а не на широкий загал, що і дало підстави 
В. Коряку зазначити: «Історична патріотика Ореста Левицького не має 
характеру тарабанної «кащенковщини», більше естетичного залюблення в 
«рідній старовині», властивого не так просвітянщині, як модернізму...»9

Крім того, потрібно не забувати, що звертання О. Левицького до 
архівного матеріалу було не випадковістю, а свідомо обраним шляхом, 
яким, на думку письменника, і повинна була розвиватися українська 
історична проза. Так, у своїй статті «Про шлюб на Руси-України в XVI— 
XVII столітті», надрукованій 1885 р. у львівському журналі «Зоря», 
О.Левицький говорить про потребу вивчення минулого у всіх його 
проявах, наголошуючи першочергову роль архівних матеріалів: «Тут уже 
для історика ніщо не може замінити документального матеріалу, бо ні 
літописи, ні навіть мемуари не малюють суспільного життя так виразно, 
в таких дрібних, чисто буденних обставинах, як воно малюється в 
актових книгах наших стародавніх судів, — і до того малюється без 
найменшого суб’єктивізму, без умисної хвали чи догани. От через те і я, 
наміряючись вести річ про одну із найцікавіших сторін стародавнього 
суспільного життя на Україні, переважно над іншими джерелами ставлю 
матеріал документовий»10.

Звичайно, О. Левицький дещо абсолютизував об’єктивність архівних 
матеріалів, бо документ «зовсім не такий безсторонній, як інколи 
виглядає чи хоче таким виглядати. Він теж справа рук людини, яка 
далеко не завжди байдуже реагувала на добро і зло»11. Але не настільки, 
щоб не втілити названий творчий принцип у практиці. Інша справа, що 
письменник підходив до кожного судового матеріалу, який служив йому 
сюжетною основою твору, використовуючи різноманітний художній 
інструментарій. І якщо схема відтворення матеріалу виглядала 
незмінною: джерело —письменник — читач (інколи вона подовжувалася 
залежно від кількості носіїв інформації), а композиційна структура твору 
залишалася традиційною (могли видозмінюватися її елементи), то сам 
вибір художньої форми був строго конкретизований.

Проблематику художніх творів О. Левицького становлять різні аспекти 
станових, звичаєвих, правових, побутових відносин у XVI—XVIII ст. Сам 
письменник у підзаголовках творів визначав їх як історичні оповідання «з 
народного життя» (українським «Декамероном» назвав твори письмен
ника сучасний дослідник Я. Дзира). Ми можемо встановити з точністю 
до року часові межі охопленого О. Левицьким матеріалу: 1547 р. («Ганна 
Монтовт») — 1763 р. («Лакей його преосвященства»). Тобто це період, що



132 Євген БАРАН

передував становленню української державності, короткочасного 
утвердження її, автономного існування у складі Російської імперії (період 
«Гетьманщини») до поступової втрати такої автономності. Але особ
ливість творчого методу О. Левицького полягала в тому, що його цікавила 
людина (як особистість і суспільний тип) в конкретній історичній 
ситуації, а не сама ситуація (людина і побут, а не людина і політика). І 
всі ці суспільні події (як бурхливі, так і «тихоплинні») ставали опосеред
кованою причиною (постфактом) її конкретно-часового буття як такого. 
У цьому якраз і полягала майстерність письменника, який через конкре
тику побуту утверджував у народі потребу його національної окреміш- 
ності. Не через романтизацію загального, а через деталізацію конкретного 
О. Левицький у своїх оповіданнях доносить до читача сутність 
національної історії. Він вимагає не захоплення тим, що минуло, а 
осмисленого знання про давні часи.

Ще одна особливість оповідань О. Левицького полягає в тому, що 
частина з них (сім) у своєму створенні пройшла кількаступеневий шлях 
до читача: джерело — історичний нарис — оповідання. Причини такої 
творчої історії полягають, на мою думку, у наступному. Свої історичні 
нариси О. Левицький друкував у журналі «Киевская старина» російською 
мовою. Тут давалася взнаки передовсім чинність горезвісного Емського 
указу 1876 року, спрямованого на заборону української мови. Друга 
причина суто творча — прагнення вченого художнім словом передати 
своє бачення національної історії, ствердитись у самобутності художнього 
стилю. П. Богацький зазначав, що О. Левицький «по професії — вчений, 
по фахові — історик», але «по своїй вдачі був і є художник»12. Згодом, 
маючи змогу друкуватись українською мовою, О. Левицький перекладає 
раніше написані ним нариси і з  1911 р. оприлюднює їх в основному на 
сторінках «Літературно-наукового вісника». Різниця між одними і тими ж 
творами російською і українською мовами незначна, вони пройшли 
редакторську авторську правку і деякі скорочення, чого вимагав сам жанр 
оповідання. В останні роки О. Левицький перекладає українською мовою 
«Нариси з народного життя в Лівобережній Україні в другій половині 
XVII століття», які вперше теж були надруковані в «Киевской старине» за 
1901 рік13. Разом із історичними оповіданнями письменника ці нариси і 
до сьогодні залишаються неперевершеною скарбницею для пізнання 
названої епохи національної історії. Історик і письменник М. Горбань, 
який першим надрукував частину нарисів у власному перекладі, так 
визначав їх вплив на читача: «Життя, як воно є, мов стрімка річка, 
ллється перед нами. Оживають давні віки, оживають давні далекі люди з 
їхніми радощами, з їхніми болями, з їхніми стражданнями»14.

У плані соціальному історична проза О. Левицького була формою 
політичної боротьби за національну окремішність України, а в плані 
мистецькому — перспективним художнім напрямом, що виводив 
українську прозу із наїждженої колії романтичної патріотики на широку 
дорогу філософського і психологічного осмислення національної історії.

Поруч з іншими творами белетристів-істориків творчість О. Левицького 
виразила деякі посутні моменти історичного буття української нації. І хоча
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О. Левицький — артист слова не мав прямих послідовників, певні риси 
його творчої манери — строгий документалізм, досконале знання 
суспільно-політичних та історико-побутових реалій описуваної епохи, 
прискіплива увага до рядового персонажа історії, конкретно-національний 
гуманістичний пафос, чудове володіння літературною мовою, тактовне 
використання архаїки минулих століть — не розвинувшись в умовах 
тоталітарного суспільства вглиб, мали рефлекси в історичній прозі Миколи 
Горбаня, Зінаїди Тулуб, Валерія Шевчука та ін.
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НАЩАДОК КИШЕНСЬКОГО СОТНИКА

___  Тамара ЛАЗАНСЬКА

Один із представників великого козацького роду Потоцьких — Павло 
Платонович — уславив своє ім’я не у виснажливих воєнних походах (вони 
були у його житті також), а на культурній ниві. Він народився 12 грудня 
1857 р. в селі Просяниківка Кобеляцького повіту Полтавської губернії 
у родині дрібномаєткового поміщика, яких немало у той час було серед ук
раїнського дворянства Лівобережжя. Своє походження Потоцькі вели від 
рядового козака Григорія, який наприкінці XVII ст. відзначився при взятті
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татарської фортеці Киз-Кермен, а після цього — впродовж 40 років — був 
сотником Кишенським Полтавського полку. Після смерті Григорія Потоць- 
кого сотником обрали його сина Василя — прадіда Павла Платоновича1.

Знищення Катериною II Запорозької Січіт. реорганізація козацьких 
полків, введення кріпосного права, що відбувалося впродовж другої 
половини XVIII ст. в Україні, призвели до кардинальних змін у її суспільно- 
політичному житті. Козацька старшина, прийнявши із рук цариці жалувану 
грамоту, перетворилася, хоч і не одразу, у пересічних дворян Російської 
імперії. За образним висловом Дм. Донцова, «колись горде покоління тих, 
що з Богданом ляха задавили» змінило булаву на плуга, а місце «бундючних 
і гордих хмельничан, дорошенківців і мазепинців» заступило «служилое 
малороссийское дворянство» чужої імперії2.

А тому козацький сотник Василь Григорович Потоцький перетворився 
у звичайного прем’єр-майора. Дід Павла Платоновича, Олександр Василь
ович, маючи уже дворянське звання, служив ротмістром у царській армії, 
а батька його (що успадкував 100 душ кріпаків та понад 800 десятин землі) 
неодноразово удостоювало високою довірою повітове дворянство, обираю
чи своїм предводителем і тричі — суддею Кобеляцького повітового суду3.

Дитячі роки Павла Платоновича, про які він залишив цікаві спогади, 
пройшли у великій родині (п’ятеро братів та дві сестри), в середовищі якої 
панував дух демократизму, доброзичливості та щирості. «Мої батьки, — 
писав Павло Платонович, — ніколи не ділили людей на важливих і не 
важливих, знатних або не знатних, багатих або бідних, і поводились зі 
всіма, хто бував у них, абсолютно однаково. Через це, при повній повазі 
до них їх сердечно любили і з великим бажанням відвідували»4.

Ставлення Потоцьких до своїх підданих було доброзичливим. Мати 
Ганна Петрівна Потоцька багато і з величезним бажанням займалася 
лікуванням селян не лише Просяниківки, а й навколишніх сіл. Вона 
робила навіть нескладні операції, роздавала безкоштовно ліки, а коли не 
могла впоратися сама, то направляла хворого до знайомих лікарів із 
проханням допомогти. «Багато людей зобов’язані були їй своїм 
одужанням. Я не пам’ятаю людини, котра знала маму, не говорила б про 
неї зі сльозами благоговіння уже багато років потому навіть після її 
смерті», — згадував П.П. Потоцький5. Померла ж вона ще зовсім молодою 
на 44-му році життя, заразившись тифом від хворої, яку доглядала. 
Очевидно, що саме від матері успадкувала схильність до медицини сестра 
Павла Платоновича Марія, яка навчалася цій справі за кордоном.

У такій атмосфері добра і людяності на фоні пишної полтавської 
природи і спогадів про героїчну українську історію формувався світогляд та 
морально-етичні устої Павла Потоцького. Досить міцний вплив на його 
свідомість справляло і найближче оточення родини. У затишній вітальні 
Потоцьких, серед їх численних гостей нерідко звучала українська поезія і 
пісня. Особливе враження на малого Павлика справляли Шевченковий 
«Сон» та «Воркувала горлиця», які майстерно виконував їх постійний гість 
Сидоренко. В дитячу пам’ять міцно вкарбовувалися розповіді про відхід 
шведських військ і гетьмана Мазепи після Полтавської битви через 
Переволочну, що межувала з їхніми землями. Німими свідками трагедії 
залишалися ще по той час рештки шведських батарей.
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Безумовно, в родині точилося багато розмов і навколо українського 
громадівського руху кінця 50-х — початку 60-х років XIX ст., учасником 
якого був двоюрідний брат матері Віктор Андрійович Потоцький. Він 
належав до гуртка української молоді на чолі з громадівцем В. Синьогубом. 
Учасники руху поширювали серед молоді революційно-визвольні ідеї, 
прищеплювали любов до народу і його історії, ненависть до поневолювачів, 
виявляли солідарність з польським визвольним рухом. Розмах українського 
руху пробуджував, принаймні у певної частини громадівців, спогади про 
героїчні козацькі часи і традиції, зміцнюючи тим самим духовний зв’язок 
між минулим і сучасним. Ці романтичні настрої проявлялися серед 
громадівців навіть зовні. Зокрема, Віктор Потоцький демонстрував 
пристрасть до козацько-гетьманської атрибутики і ходив у дорогій 
гетьманській одежі, а на воротях маєтку підняв козацький червоний 
прапор6. Врешті його було заарештовано за революційну діяльність. У квітні 
1863 р. В. Синьоіуб разом з В. Потоцьким і Пилипенком створили у с. Пи- 
липчі Переяславського повіту Полтавської губернії таємне товариство 
«Громада», яке разом з польськими повстанцями мало виступити «на панів 
і ...убивати тих, хто утискував і кривдив селян»7.

Проте чи не найглибший слід у свідомості хлопчика полишили давні 
папери, що належали предкам Потоцьких. Це були гетьманські 
універсали, купчі кріпості, похвальні атестати від знаменитих людей, 
дворянські грамоти, накази про відставку тощо. «Збережені печатки, 
починаючи з печаток Війська Запорізького і до останніх державних 
печаток, перш за все привернули мою увагу, — зазначав Павло 
Платонович, — так само як і пергаменти. Не знаю, з якої причини, але 
я відразу полюбив ці папери і став часто розглядати їх і з часом все 
більше і більше прив’язувався до них... Завдяки цим паперам я зміг 
написати не лише історію нашої родини, але й почерпнути немало 
відомостей про населення, життя і побут нашого краю»8. На превеликий 
жаль, ці матеріали в особистому фонді Потоцького не збереглися.

Надалі світогляд Павла Платоновича шліфувався під впливом 
оточуючого життя, в якому його обурювали несправедливість, привілеї 
одних за рахунок інших, егоїзм, відсутність благородства і самовідданості 
у суспільних справах, кар’єризм і фальшивість ідеалів. Все це дуже 
хвилювало його, цим він ділився значно пізніше зі своєю сестрою Марією, 
яка на початку 70-х років повернулася з-за кордону, де навчалася 
медицині. «Я був з нею більш відвертим, тому що відчував, що вона 
розуміє мої думки і тривоги. З розмов з нею я переконався, що значна 
частина нашої шкільної молоді самовіддано шукає шляхи до народного 
блага», — згадував П.П. Потоцький9.

І це були не порожні слова. Члени родини Потоцьких були не байду
жими до суспільно-політичних подій, як ми вже не раз переконувалися. 
Зокрема, зачепив їх своїм крилом і народницький рух, який у 70-ті роки 
минулого століття переріс у масове «ходіння в народ» революційно 
налаштованої молоді. Його учасники, переважно студенти, з метою успіш
ної пропаганди визвольних ідей, вбачаючи у селянстві головну революційну 
силу, намагалися зблизитись з ним, просвітити його, пізнати його життя



136 Тамара ЛАЗАНСЬКА

і прагнення. Щоб злитися з народом і успішно провадити серед нього 
пропаганду, студентська молодь тисячами кидала аудиторії і переселялась у 
села, засновувала там різні артілі, школи та майстерні. До одного із таких 
гуртків, що заснувався при Московському університеті, входила сестра 
Павла Платоновича Марія Потоцька, якій було тоді ледве за 20 років.

Члени гуртка вели активну революційну пропаганду в Ярославській 
губернії через школу і майстерню, засновану О.І. Іванчиним-Писарєвим 
у с. Потапівка. Діяльними помічниками у цій справі були земський лікар 
1.1. Добровольський та Марія Потоцька, яка працювала акушеркою у 
сусідньому с. В’ятському Данилівського повіту10.

«Ходіння в народ» досягло свого апогею влітку 1874 р., поширившись на 
37 губерній Російської імперії. Воно викликало подив і навіть певну 
розгубленість офіційних властей перед незбагненною одержимістю, з якою 
молодь, інколи майже діти, неначе весняна повінь, розпочали свій 
жертовний похід на село. Станові пристави та справники, збиваючись з ніг, 
тисячами виловлювали «бунтівників», запроторювали їх до в’язниць та 
поліцейських відділків. 14 червня 1874 р. була заарештована і Марія 
Потоцька. Разом зі своїми однодумцями вона проходила по відомому 
судовому «Великому процесові» або, як його ще називають, «Процесові 
193-х». Комісія, яка провадила дізнання, вочевидь усвідомлювала всю 
безглуздість слідства і суду над тисячами, а тому змушена була переважну 
частину їх звільнити або вислати адміністративним шляхом у більш 
віддалені губернії імперії. Марію Потоцьку було визнано непідсудною і 
вислано під гласний нагляд до Нижегородської губернії11. Після жовтневих 
подій 1917 р. радянська влада визнала революційні заслуги Марії 
Платонівни перед народом. їй у лютому 1919 р. було призначено пенсію 
«як знак подяки від народу за принесені працю і жертви заради його 
звільнення»12.

Ось у такій родині зростав і мужнів духом Павло Платонович. 
Початкову освіту він, як водилося серед тогочасного дворянства, здобув за 
допомогою гувернантки-німкені, яка з величезними труднощами навчила 
його абияк читати, а ще гірше писати, бо сама знала погано російську 
мову. З таким багажем знань батьки у 1867 р. віддають сина до найкращого 
у Полтаві пансіонату Туржанського. Маючи слабку підготовку, Потоцький 
спершу займав останнє місце при 12-ти бальній системі оцінок, але 
наполегливість, величезне бажання не засмучувати батьків, природний 
розум спричинили до того, що через деякий час хлопчина став першим 
учнем і вже ніколи протягом двох років навчання не поступився цим 
місцем нікому. По закінченні пансіонату навчався в Петровському 
полтавському кадетському корпусі і був протягом всього часу навчання 
першим його учнем. Саме тут він захопився на все життя історією. Цією 
любов’ю великою мірою був зобов’язаний викладачеві історії Д.І. Фед- 
ченкові*. «Сидячи на кафедрі, схиливши голову і прикривши обличчя 
рукою, — зазначав Павло Платонович, — він з неабияким натхненням

*Про нього високо відгукувався І.Ф. Павловський у своїй книзі «Исторический очерк 
Петровского полтавского кадетского корпуса (1840—1890)». — Полтава, 1890. — С. 155.
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читав свій предмет, тримаючи тим клас у зразковій дисципліні»13. Ґрун
товні знання гімназиста Потоцького з історії, які далеко виходили за межі 
програми, були відзначені навіть під час випускних іспитів наказом по 
корпусу. Це був єдиний подібний наказ по гімназії.

Врешті настав час для випускника Потоцького подумати, якій справі 
присвятити своє життя. Його троє братів — Микола, Петро, Володимир, як 
колись їх предки, обрали собі військові професії. До цього схилявся і сам 
Павло Платонович, якому «до душі було поняття про воїна, котрий... 
переносить всілякі незгоди і нарешті жертвує життям заради захисту благ 
свого народу»14. Такі ідеали приводять Павла Платоновича до 
Петербурзької артилерійської академії, яку закінчує у 1877 р. кращим серед 
багатьох здібних в науках молодих людей. 22 травня 1877 р. Потоцькому 
було присвоєно офіцерське звання, а його ім’я, як найталановитішого 
випускника, було викарбувано на мармуровій дошці академії15.

Ще зовсім юні офіцери, в тому числі і Павло Платонович, відразу ж по
трапляють у діючу російську армію, яка вела війну з Туреччиною за Балка
ни. Розпочавши воєнну службу у складі лейб-гвардії першої артилерійської 
бригади як скромний поручник, Потоцький дослужився до звання генера
ла від артилерії, Георгіївського кавалера, командував бригадами, дивізіями, 
корпусами, був учасником російсько-турецької (1877—1878 рр.), російсько- 
японської (1904—1905 рр.) та першої світової воєн16.

Протягом всього свого життя Павло Платонович багато займався-куль
турно-освітньою і науковою діяльністю. Він був членом Ради Полтавської 
вченої архівної комісії, одним із засновників Військово-історичного това
риства в Росії, став організатором першого у Російській імперії військово
го музею при військовій частині, який розпочав діяльність у 1896 р.17 
П.П. Потоцький залишив по собі цілий ряд наукових досліджень з воєнної 
історії, за які удостоєний Золотого Знаку Радою Воєнно-історичного това
риства. Серед них такі праці як «История гвардейской артиллерии» (Спб., 
1896), «100-летие российской конной артиллерии» (Спб., 1894) і т. д. Після 
жовтневих подій 1917 р., які застали Потоцького у Петрограді, самостійно 
передав радянській владі свій маєток, капітали, цінні папери та речі. 
З цього часу працював науковим співробітником Головного управління 
архівними справами, членом Ради воєнно-наукового видавництва, завіду
вачем Ленінградського воєнного музею тощо18.

Все ж чи не найбільше Павло Платонович прислужився народові, як 
про це мріялось ще на початку юності, на поприщі колекціонування 
предметів, які стосуються історії України. Його зібрання було працею 
всього життя, включало в себе цінні і надзвичайно рідкісні видання і 
предмети з історії, культури та побуту України та її найближчих сусідів. 
Майже 50 років життя було віддано Потоцьким на збирання цієї ко
лекції. «Любов до України в цій справі, — зазначав Потоцький у своєму 
листі до Української Академії Наук у 1925 р., — зайняла найперше місце 
і це природно. Я народився на прадідівських землях Кобеляцького хуто
рянського степу Полтавщини. З нашої землі видно Дніпро, видно курга
ни як Правобережної, так і Лівобережної України. Біля нас Кишеньки, 
населені потомками всіх куренів Запоріжжя... Любов до цих місць, а з



ними і до України прищеплена мені органічно, тому-то кожна книжка, 
в котрій згадувалась Україна, купувалася мною»19.

Кращі букіністи Петербурга та антиквари Берліна, Лейпціга, Мюнхена, 
Парижа були його першими знайомими. Таким чином, зібралася досить 
велика бібліотека, що налічувала близько 13 тис. книг, частина яких, за 
визначенням ленінградських експертів у 1926 р., мала виключне значення 
як колекція друкованих матеріалів по Україні, що в жодному разі не може 
бути повтореною»20. Серед книгозбірні нараховувалося 408 назв праць 
особливо рідкісних і цінних.

І дійсно, лише однієї згадки, що у бібліотеці Потоцького знаходились 
книги з автографами Шевченка, Костомарова, Квітки-Основ’яненка, 
Марка Вовчка, Котляревського, Капніста, Яворницького, Арендаренка, 
понад 40 видань «Кобзаря», книги, що належали Шевченкові, Кострома- 
рову, Марковичу, Семевському, Єфремову, Потебні.., європейські 
хроніки, твори Палласа, Енгеля, Георгі, Зуева, Сумарокова, Гуна, Гейсле- 
ра, Рекберга, Бекетова, Бантиш-Каменського, Рігельмана, Пасека, За- 
кревського, Тіма, Скальковського, Ровінського, Грушевського тощо пере
хоплює подих.

Крім того його бібліотека ввібрала збірку воєнних книг (763 назви) з 
багатим і рідкісним іконографічним матеріалом, якій не було рівної на 
той час у Петербурзі. Цей розділ книгозбірні Потоцький теж вважав ду
же важливим для України, бо як зазначав він у своєму листі від 15 жовт
ня 1825 р. до Управління науковими установами України, «народ ук
раїнський багато пролив крові за свою свободу. Сини його багато вою
вали у складі польської і російської армій.., і цей бік справи ще мало 
досліджений. На Україні немає такого воєнного зібрання»21.

А ще у його колекції знаходилась чимала кількість географічних ат
ласів, які вміщали карти України з XVIII по XX ст., окремі карти Ук
раїни, починаючи від Боплана на XVII ст. до карти, виданої у 1915 р., 
альбоми з видами України, Галичини, Криму, Польщі та Литви, літо
графії, гравюри, рисунки і фотографії (13 тис. одиниць), які відтворюва
ли типи людей, події і життя українців, картинки побуту, пам’ятники 
історії, культури і архітектури.

До художнього розділу колекції входило 345 назв живописних полотен, 
серед яких були роботи Трутовського, Маковського, Самокиша, Кра- 
совського, Пимоненка, Орловського, Байкова, Дау, Лагоріо, Мартинова і 
багатьох інших відомих художників. В цих картинах переважали сюжети 
воєнної тематики, проте зустрічалися і портрети українських гетьманів і 
козаків, власне українців, різні краєвиди України. Художній відділ зібран
ня Потоцького доповнювали старовинні меблі (101 одиниця), фарфорові, 
кришталеві, бронзові вироби, зброя (близько 50 одиниць), табакерки, му
зейне, чайне і столове срібло, монети і медалі, жетони, художні вироби із 
золота і коштовних каменів (вагою понад 20 пудів)22.

Особливе місце в колекції Потоцького займав відділ рукописів. 
Невеликий за обсягом, він вміщав універсали гетьманів Богдана і Юрія 
Хмельницьких, Ів. Брюховецького,'Д. Многогрішного, Ів. Самойловича, 
Ів. Мазепи, Ів. Скоропадського з їхніми підписами та печатками, листи

138_________________________________________________ Тамара ЛАЗАНСЬКА



НАЩАДОК КИШЕНСЬКОГО СОТНИКА 139

Полуботка до коменданта м-ка Почеп, інструкції Малоросійської колегії 
і таке інше. Тут же зберігалися архівні реліквії роду Потоцьких, починаючи 
з XVII ст. Це були матеріали про службу і побут як козацької старшини 
у ХУЛІ ст., так і української інтелігенції XIX — початку XX ст. 
Надзвичайний інтерес являли донесення Григорія Потоцького про його 
50-річну службу в Полтавському полку, отримані ним нагородні 
універсали, похвальні грамоти кн. Рєпніна, принца Гесен-Гамбурського, 
купчі кріпості, синодик Кишенської церкви з його рододо і родом козаків 
усіх куренів Запоріжжя. Такого ж характеру документи стосувалися і 
Василя Потоцького23.

Вся ця багатюща колекція, зібрана завдяки зусиллям і матеріальним за
тратам з боку її власника, від самого початку заснування призначалася для 
передачі Україні. Павло Платонович Потоцький ще до революції мріяв, що 
«влаштує на своїй Батьківщині Український історико-побутовий музей». 
Після революції це зібрання стало надбанням держави, бо його засновни
ку і на думку не спадало, не зважаючи на всі жахи, пережиті під час рево
люції і громадянської війни, якимось чином «хоча б частково ліквідувати 
або покористатися ним для власних потреб»24. Перебуваючи на державній 
службі у Ленінграді, Потоцький у вільний час від роботи продовжував зай
матися описом і приведенням в порядок колекції. Проте у 1925 р., будучи 
вже людиною немолодою (йшов 68 рік) і з огляду на великі труднощі по
дальшого зберігання колекції, яка знаходилась у його квартирі, Павло Пла
тонович звертається до Укрнауки з проханням прийняти його збірку до 
якоїсь наукової установи, де вона могла б принести найбільшу користь і де 
він міг Би продовжувати свою роботу25.

Лише у квітні 1926 р. науково-художня колекція у повному складі 
була передана як дар у власність українському уряду. Згідно умов угоди 
український уряд зобов’язувався найголовніше, що найбільш хвилювало 
Потоцького, не розпорошувати колекції, не робити з неї ніяких виїмок 
без дозволу на те її збирача. Павло Платонович призначався довічним 
науковим хранителем цієї безцінної колекції. 24 квітня 1926 р. колегія 
Наркомосвіти України підтвердила Потоцькому, що гарантує «з свого 
боку виконання складеної з Вами угоди за санкцією уряду УСРР»26.

Для перевезення колекції з Ленінграда до Києва, її облаштування 
у Музейному Городку на території Печерської Лаври Рада Народних 
комісарів УСРР виділила 14 тис. крб. 27 червня 1927 р. науково-художня 
колекція П.П. Потоцького була перевезена у призначений для неї 
будинок корпусу № 6 Лаврського заповідника. Цього ж таки року музей 
Потоцького розпочав свіни екскурсійний показ. Перед його глядачами 
поставала велична картина історії та культури України, яка доповнюва
лася захоплюючими розповідями самого Павла Платоновича. У особис
тому фонді Потоцького, який зберігається у Центральному історичному 
архіві м. Києва, ми знаходимо детальний опис виставочних експонатів, 
поданих з неабиякою майстерністю27.

У двох демонстраційних залах для огляду було виставлено рідкісні ілю
стровані видання. Вони свідчили про значне зацікавлення Європи до Ук
раїни і «наскільки краще вона знала Україну в часи Хмельницького
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і Мазепи, ніж перед нашою революцією», — писав Потоцький. Тут демон
струвалися також картини, мальовані з натури кращими художниками й 
мандрівниками, прекрасно видані кольорові гравюри, літографії, офорти. З 
високохудожніх гравюр глядачу відкривалися призабуті обриси українських 
міст — Полтави, Києва, Кам’янця-Подільського тощо. В цьому ж залі зна
ходилась карта України Боплана (XVII ст.), рукопис історії України Бан
тині-Каменського з портретами гетьманів Хмельницьких, мальованих Ар- 
гуновим, рідкісна книга Хандловського німецькою мовою, в якій описува
лося життя запорожців, що поселилися в Австрії в Банатському окрузі, 
історія Леопольда Австрійського з найбільш достовірним портретом Богда
на Хмельницького тощо.

В окремій вітрині розмістилися книги Т. Шевченка, у тому числі «Ес
тетика» польського філософа К. Лібельта, яка була з ним у засланні і 
якій він присвятив значну увагу в своєму «Щоденнику»28, твори поль
ського письменника А. Сови з автографом, перше видання «Гайдамаків», 
третє видання «Кобзаря» з чистими аркушами замість заборонених цен
зурою віршів — обидві книги з дарчим написом Білозерським. Загалом 
тут знаходилося не менше 98 книг, які належали особисто Шевченкові. 
Поряд з ними розміщено рукопис і перші три видання «Ене'щи» І. Кот
ляревського (останнє з дарчим написом Миколі Маркевичу), твори 
М. Вовчок, подаровані Білозерській, «Старина запорозька» І. Срезнев- 
ського, одна з праць Осипа Волинського та праці інших авторів.

Оглядові зали були обставлені старовинними художніми меблями і 
іншими предметами мистецтва XVI—XIX століть. На стінах розвішано 
картини з українськими краєвидами роботи Лагоріо, Мещерського, 
Пимоненка, Мазуровського, Орловського, тарілі порцелянової фабрики 
Гарднера на сюжети Трутовського і Білоусова, з портретами Шевченка і 
Костомарова Межигірської фаянсової фабрики. Тут демонструвалися 
також акварелі Т. Шевченка, портрети історичних осіб і діячів культури 
України. Звичайно, що це далеко неповний перелік експонатів, які 
входили до науково-художньої колекції П.П. Потоцького.

Експозицію час від часу поновлювали, додавали нові експонати. Так, 
зокрема у звіті про роботу музею за 1933 р. Потоцький зазначав, що 
постійну виставку збагатив дуже рідкісними експонатами, такими як 
«Описание Киево-Печерской Лавры» Гербінія, «Хронікою польською» 
Й. Бєльського, «Художественным листком» Тіма з малюнками України 
і Києва, сотенним знаменом Сенченської сотні Запорізького Війська 
(XVIII ст.), зброєю запорізьких козаків, зображенням козака Мамая, 
вирізаним зі стіни тощо. До приїзду іноземців або почесних гостей, 
партійних діячів улаштовувалися спеціальні виставки. Наприклад, під 
час перебування К. Ворошилова у Києві і відвідання ним Всеукраїнсько
го Музейного Городка у Лаврі Потоцький розгорнув виставку рідкісних 
книг з військової справи і замальовок різних типів військ, які перебува
ли у Києві під час громадянської війни29.

Взагалі Потоцький в цей час напружено працює над описом своєї ко
лекції, надає багато консультацій науковим співробітникам, представни
кам культури, особливо кінематографу, розшукує і купує нові експона-
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ти, для чого вступає в контакти з відомими колекціонерами та антиква
рами, проводить екскурсії, дбає про збереження колекції. Пізніше він 
писав про свою роботу: «Музей коштував державі мізерних коштів. Двоє 
людей у штаті (крім самого Потоцького, ще сторож. — Т. Л.) і лектор на 
один день у 6-денку, а пропускав 25 тисяч відвідувачів. А скільки він 
сприяв працівникам науки і мистецтва. Який музей на Україні може в 
цьому з ним порівнятись?!»30 Його добровільними помічниками у цій 
роботі були дружина (онука поета Дениса Давидова) та її сестра.

Завдяки їх самовідданій праці, а це було дійсно так, бо в музейному 
приміщенні взимку температура знижувалась до -7°, а у квартирі -5°, за 
відсутності коштів, поганого матеріального забезпечення самого Потоць
кого, музей, як справедливо відзначав 05.06.1933 р. у книзі відгуків 
завідувач Музейної секції Укрнауки, «робить величезне вражіння повно
тою дібраного матеріалу і унікальністю багатьох об’єктів. Вражає та ма
ла увага, яку приділяв досі ВМГ до оформлення речей і устаткування як 
фондів, так і експозиції. Така збірка заслуговує на більшу увагу і дбай
ливість з боку ВМГ»31.

Багато схвальних відгуків надходило і від інших посадових осіб — Все
українського старости Г. Петровського, секретарів ЦК ЛКСМУ Косарева 
і Андреева, народного комісара СРСР Оржонікідзе, народного комісара 
Балицького.., іноземних делегацій і послів різних держав. Багато газет із 
захопленням писали про музей32, але чи на найбільш цінними щодо 
оцінки самовідданої праці П.П. Потоцького є щиросердні відгуки пе
ресічних відвідувачів з різних кутків України. Ось робітник із Полтави 
Калиниченко зробив такий запис: «Збірка історичних матеріалів України 
Потоцького робе величезне враження, особливо завдяки надзвичайно 
гарному відношенню обслуговуючого персоналу. Велике значіння має те, 
що збірка показує, що українська культура дуже знана й давно за кордо
ном й нам ще треба попрацювати, щоб знати її так як знають чужинці». 
Робітник Юрчук склав сердечну подяку «діду, який так вміло роз’яснив 
про історію України. Коли я повернусь на Буковину, розкажу многим 
про ці українські історичні види». Свій голос у похвальний вінок вплів 
аспірант інституту культури з Харкова Мусієнко: «Можна щиро і глибо
ко бути вдячним т. Потоцькому, що зібрав і сохранив такі виключно 
інтересні речі...»33 Подібних записів було дуже багато.

Маючи доволі схвальних відгуків як від рядових відвідувачів, так і від 
багатьох більшовицьких партійних функціонерів, можна було сподівати
ся, що музею Потоцького і його працівникам ніщо не загрожує. Проте 
сталося інакше. Хоча 15 жовтня 1933 р. член ЦК В. Балицький зробив 
запис у книзі відгуків, «що картини і матеріали цікаві і цінні», а вже 
24 січня 1934 р. народний комісар освіти УСРР Затонський видав наказ 
про скасування ухвали колегії НКО від 24 травня 1926 р. як такий, що 
має антирадянський характер. Уся експозиція колекції, картини та 
бібліотека згідно з наказом передавалась у розпорядження історичного 
музею, для чого утворювалась відповідна комісія. Цю роботу необхідно 
було закінчити протягом двох декад34.
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Пізніше Потоцький з гіркотою писав, що комісією, яка приймала ко
лекцію, було зроблено багато помилок, передача відбувалася поспіхом, 
без певного плану, у напівтемному і холодному приміщенні з тенденцією 
чіплятися до дрібниць і не бачити важливого. Досить сказати, що «кра
ща в Ленінграді воєнна бібліотека з багатим і рідкісним іконографічним 
матеріалом була прийнята менш як за годину... Книги з бібліотеки ук
раїнської, що не ввійшли до карткового каталогу так само не оглянуті, 
як і книги і інші надходження в музей шляхом купівлі із фондів чи да- 
рувань»35.

Затонський, до якого звернувся Павло Платонович, запевняв, що не
зважаючи на анулювання угоди все залишиться в основному так, як 
і раніше. І дійсно, два пункти угоди про те, що колекція не розпиляти
меться, а її дожиттєвим зберігачем залишиться автор, продовжували 
діяти до 19 червня 1937 р., поки не був виданий наказ тимчасово вико
нуючого обов’язки директора історичного музею Грінченка, яким забо
ронялося пропускати відвідувачів без особливих перепусток до експо
зиційних приміщень, а вхід з квартири Потоцького до музею на другому 
поверсі зачинено. Згодом Грінченко заявив, що історичний музей не по
винен обслуговувати працівників кіно, театру і художників, а бібліотеку 
і художню збірку Потоцького необхідно розподілити по відділах. Після 
цього Павло Платонович «оголосив йому війну»36.

Про дії Грінченка Потоцький розповів Затонському, але той чомусь 
усунувся від допомоги, заявивши, що нічого не розуміє в музейній 
справі. Тоді Потоцький подав доповідні записки про музей вищим уря
довцям України — С. Косіору, Г. Петровському, П. Любченкові., до яких 
додав свою біографію і газети, де писалося про музейну справу в Україні 
взагалі і його музей зокрема. Збентеження і гіркота звучали в численних 
питаннях, адресованих Потоцьким керівникам України: «За що ж я усу
нутий від моєї 50-річної роботи і полишений можливості закінчити її? 
Невже так можна обходитись з людиною, котра принесла в дар державі 
таке цінне в науковому і матеріальному відношенні зібрання і віддала цій 
справі до останку себе..? Переїзд музею знищить його і мене»37. •

Урядова комісія в складі Кириченка, Мартинова, Нікалаєва, яка була 
створена по справі музею Потоцького, постановила зберегти колекцію в 
цілісності, поновити угоду від 1926 р. і поліпшити матеріальне становище 
П.П. Потоцького. Незважаючи на це, цькування тривало. Навколо нього 
створювалась атмосфера ворожості і погроз. Ще після наказу Затонського 
Павла Платоновича було знято з академічного пайка, виключено з секції 
наукових працівників. Пізніше до цього додалися систематичні погрози 
виселити з квартири, лишити без світла і опалення. Все це супроводжува
лося в’їдливим глузуванням у присутності відвідувачів музею, брутальни
ми випадами на загальних зборах, поширенням чуток про те, що нібито 
він є графом або польським підданим. Все це підривало і без того вже 
слабке здоров’я 80-річного Павла Платоновича, завдавало непоправної 
шкоди його колекції. Цільне колись зібрання щодалі, то більше розповза
лося по різних установах і організаціях. Так, у архівному фонді Потоцько
го збереглося декілька розписок про вилучення із бібліотеки спочатку 21,
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а згодом ще 490 примірників книг і брошур для Київського облліту38. 
Врешті нерівна боротьба за збереження цілісності і недоторканості ко
лекції, що супроводжувалася' безсоромним цькуванням з боку представ
ників радянської влади її збирача закінчилася трагічною загибеллю Павла 
Платоновича. 26 липня 1938 р. на 81 році життя його було страчено 
у Лук’янівській в’язниці м. Києва39. Разом із Потоцьким — людиною ви
сокого сумління і чесності, трепетної любові до Батьківщини, українсько
го, народу і її історії пішло у безвість і його науково-художнє зібрання. 1 11
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НОВІ ФАКТИ БІОГРАФІЇ 
ЛЕОНІДА МАСЛОВА

Богдан КОЛОСОК

Леонід Миколайович Маслов-Сирокомля1 — найвизначніший ук
раїнський дослідник архітектури Волині міжвоєнної доби. Спеціалістам 
добре відомі його праці, зокрема книги «Архітектура старого Луцька» 
(1939 р.), «Дерев’яні церкви Холмщини та Підляшшя» (1941 р.), статті 
«Любартів замок у Луцьку» (1937 р.), «Сщрі муровані божниці на Во
лині» (1937 р.) та деякі інші, що були доступними для ознайомлення. 
Проте досі не написана біографія дослідника, а на Волині ходять супе
речливі чутки про долю його та його сім’ї. :

Старожили міста Луцька, де він перед війною мешкав, нічого не мог
ли сказати про його долю після 1939 р. Найбільш обізнаною здавалась 
Віра Олександрівна Огибовська, яка вважала, що в його доньку попала 
бомба, а він теж загинув під час війни2.

Кілька рядків біографії Л. Маслова з повідомленням про його розстріл 
у Рівному в 1943 р., що вміщені в раніше мало доступній для нас «Ен
циклопедії українознавства», не стримують бажання пізнати більше про 
цю талановиту людину. Спілкування з українською діаспорою, зокрема 
дружиною Леоніда, дає змогу відомості з архівів України доповнити спо
гадами і скласти його короткий життєпис.

Леонід народився 18 квітня 1909 р. в Катеринославі (Дніпропетров
ську) в сім’ї правника Миколи Васильовича Маслова (1880—1942 рр.). 
Громадська позиція та творче кредо Леоніда стають більш зрозумілими 
на тлі долі його батька, хоча обидва вони були яскравими особами.

Микола Васильович Маслов родом був з міста Лубни Полтавської об
ласті. За діяльність в петербурзькій Українській Студентській громаді3 йо
му було заборонено проживати в Україні4. Отримав юридичну освіту. 
Жовтнева революція надає йому можливість разом з дружиною, сином і 
дочкою Азою поселитися в Києві, де він стає членом уряду УНР5. Після за
непаду Української держави в 1920 р. вимушений був емігрувати до 
Польщі, де спочатку поселяється у Влоцлавеку біля Варшави. Намагання 
жити в Україні привели Маслових до Луцька, де вони мешкали по вул. Бо
леслава Хороброго, № 15 (нині вул. Волі)6. Працюючи в Луцьку адвокатом, 
він займався політичною діяльністю, відстоюючи інтереси українців. Брав 
активну участь в діяльності Волинського Українського Об’єднання, входя
чи до його керівних органів7. Був обраний сенатором від Волині до польсь
кого сейму (парламенту). Жителька Луцька Ірина Левчанівська стверджува
ла, що це сталося 1928 р., «Енциклопедія українознавства» — що був сена
тором в 1930—1935 рр., а Євгенія Маслова — що був сенатором дві каденції 
по п’ять років кожна. Відомо, що вибори відбулися в 1928, 1930 і 1935 ро
ках. Звідси робимо висновок про перебування Миколи Маслова в парла
менті в 1928—1935 рр. Декретом міністра Міністерства Релігійних Визнань
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і Освіти від 2 червня 1931 р. його було 
призначено державним управителем 
маєтку Луцького Православного Братства 
Чесного Хреста. Залишався на цій посаді 
ще в кінці 1937 р.8 В перший же місяць 
приєднання Західної України до СРСР 
Микола Васильович разом з іншими 
інтелігентами був заарештований і згодом 
з Луцької тюрми вивезений у напрямку 
Києва9. Ніби це сталося ЗО травня 1940 р.
Якийсь час його тримали в Здолбунові, де 
дочці Азі вдалося його побачити перед 
наступним переселенням10. Помер на за
сланні в Казахстані в 1942 р.11

Леонід Маслов свій перший ступінь 
освіти здобув у м. Влоцлавек в 1929 р., 
закінчивши природничо-математичний Інженер-архітектор Леонід Маслов, 
відділ гімназії. Існують розбіжності у Фото публікується вперше 
відомостях, до якого вищого учбового
закладу він поступив і який закінчив. Його дружина свідчить, що це був 
архітектурний відділ Варшавської політехніки. Про «його колег з Вар
шавської політехніки» пише Збігнев Ревський. Проте в наведеному там 
документі, складеному керівництвом його студентської практики, але 
підписаному також і Леонідом, значиться відділ архітектури Краківської 
політехніки. Згідно, з службовою довідкою, з 1937 р. Леонід Маслов сту
дентську практику проходив протягом двох років у міському управлінні 
Луцька (магістраті). Перший раз в 1931 р. при дирекції публічних робіт, 
другий — в 1933—1934 рр. при міському управлінні на реставраційних 
роботах Луцького замку.

17 липня 1933 р. волинський консерватор доктор Юзеф Дуткевич, 
керівник будови (консерваційно-реставраційних робіт на Луцькому замку)
С. Кнітко та Леонід Маслов склали наступну угоду: «Леонід Маслов — сту
дент відділу архітектури Краківської політехніки — з дня 18 липня 1933 р. 
прийнятий як практикант при консерваційних роботах замку. Пан Мас
лов буде провадити дослідницьку працю, пов’язану з архітектурою давнь
ого замку (відкопування фундаментів, давніх споруд, обміри, складання 
планів). Цю працю п. Маслов буде виконувати від імені консерваторсько
го управління як практикант безкоштовно»12.

Можливо, що були помічені здібності студента, і скоро йому на вимо
гу головного архітектора міста Тадеуша Садковського передають 
керівництво ділянкою робіт. Записи в «Щоденнику робіт» певний час 
став вести також Маслов. Почерк він мав закруглений з лівим нахилом, 
імовірно, був лівшею.

Цікаво, що в своїй розписці в щоденнику про отримання від Тадеуша 
Садковського вузькоколійки, тачки та інших матеріалів і пристроїв прак
тикант датує цю подію з помилкою в два роки: «Dnia 31 sierpnia 1931». 
Це при тому, що щоденник почали 22 травня 1933 р., а сусідні записи
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також датуються 1933 р. Ображений С. Кнітко поруч з підписом Л. Мас
лова дописує «студент-практикант», а згодом намагається довести недо
статню підготовленість студента для керівництва роботами.

15 вересня 1933 р. С. Кнітко пише рапорт на ім’я Т. Садковського, де 
нагадує про свої застереження щодо відповідності кваліфікації та фаховості 
студента «поза архітектурними знаннями». За спостереженнями С. Кнітко, 
5 вересня студент «невідповідно і нефахово керував земляними роботами 
при підсипанні валу поруч вежі Свидригайла, а також невідповідно і не у 
властивий спосіб в невідповіднім місці супроти розпоряджень» С. 'Кнітка. 
«Стверджую, що усі земляні роботи, керовані Л. Масловом, не відповіда
ють цілям і виконані незадовільно, без потреби і з браком будь-якої фахо
вості! Більше того, 14 вересня п. Маслов не виконав мого розпорядження 
закінчити обміри замкових об’єктів, відмовляючись нехотїнням! Робітники 
вимагають винагороди за виконану за вказівкою Л. Маслова непотрібну ро
боту». Чіткий на початку запису почерк С. Кнітка наприкінці став помітно 
гіршим13.

6 жовтня на вимогу віце-президента міста Луцька Буховського 
Л. Маслов здав роботи при консервації замку Вацлавові Серпинському, 
а 28 грудня 1933 р. щоденник знову почав вести С. Кнітко.

Значно пізніше у своїй праці «Архітектура Старого Луцька» Леонід 
Маслов згадав про обміри луцької єврейської божниці, виконані влітку 
1933 р. разом, як він пише, з архітектором Сагайдаківським. Зауважимо, 
що Валеріан Ананійович Сагайдаківський був лише на 7 місяців старший 
за Леоніда і не міг на той час бути архітектором, а був лише студентом. 
Проте вже тоді, досліджуючи цю споруду, що має оборонну вежу, вони 
дійшли важливого висновку, що її «нижні частини творять органічну 
цілість із головною залею й були одночасно з нею збудовані»14.

У Варшавській політехніці зберігаються 8 креслень обмірів луцької 
єврейської божниці (ситуаційний план, план, перерізи, фасади, деталі спо
руди), які підписані 12 грудня 1934 р. Леонідом Масловом і Валеріаном 
Сагайдаківським15. Знаходження цих кресень в учбовому закладі може 
свідчити про те, що виконувались вони як навчальні завдання студентів.

Звертає увагу те, що між обмірами і чистовим кресленням, яке 
здійснювалось, мабуть, у Варшаві за чернетками, пройшло більше року. 
Можливо, що Маслов в книзі помилився на один рік з датуванням 
обмірів.

Цілком можливо, що молодого спеціаліста мало захоплювали земляні 
роботи. Але більш схоже на те, що поміченому нами конфліктові спри
яв С. Кнітко, який у такий спосіб захищав своє робоче місце.

З архівних записів видно, що під час цієї студентської практики на ре
ставраційно-консерваторських роботах Луцького замку Леонід Маслов 
здобув значний практичний досвід. Він був матеріально відповідальною 
особою, в певних межах визначав характер виконуваних робіт підлеглими 
йому робітниками, вів облік цих робіт, обмірював деякі частини замку, 
замальовував його. Без сумніву, його робота мала і дослідницький харак
тер. У вільний від договірних обов’язків час він за своєю ініціативою фо
тографував та обстежував волинські церкви та інші пам’ятки архітектури.
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Про своє захоплення ними та сумлінне ставлення до набуття про
фесійних знань свідчить те, що вже в 1934 р. в числах 25 і 26 газети «Ук
раїнська нива» з’являється його стаття «Пам’ятки архітектури старого 
Луцька», в якш він ділиться-зібраними відомостями про пам’ятки і дея
кими вже власними спостереженнями. В першому з чисел наведені за
гальні відомості про замок Любарта і звертається увага на спільні риси 
Луцького замку з українськими фортифікаціями Галицько-Волинської 
держави та подібність деяких деталей брами цього замку із замком у 
Черську. В наступному числі йдеться про старі церкви: Дмитрівську, Іва
на Богослова, Покровську, Чесного Хреста. Текст закінчується об
надійливим «далі буде». Але знайти продовження в цій газеті мені не вда
лось. Можливо, це пояснюється тодішніми політичними обставинами — 
публікації українською мовою та ще й про українську спадщину владни
ми відомствами не заохочувались.

Таким чином, Леонід Маслов разом з Анатолієм Дублянським, який 
того ж 1934 р. опублікував книжку «Луцьк. Історичний нарис», започат
кували відродження на Волині україномовного викладу досліджень 
архітектурної спадщини із завданням пропаганди української культури. 
Цим вони протиставили себе офіційному режиму і вели цю боротьбу 
вдвох до вересня 1939 р. При цьому Леонід став одним із перших про
фесійних архітекторів, який публікував свої праці українською мовою.

Після ускладнень у співпраці з газетою «Українська нива» він звер
тається до щомісячника «Znicz», що виходив у Луцьку, де 1935 року 
публікує статті «Bożnica w Łucku», «Cerkiew Iwana Bohostowa w Łucku», 
«Cerkiew na Czemczycach».

Після закінчення політехніки з вересня 1935 р. по січень 1937 р. Ле
онід працює заступником керівника робіт на будівництві повітового ста
роства в Любомлі й активно збирає матеріали про навколишні монумен
тальні архітектурні споруди. Співпрацює з львівським Національним му
зеєм, пише статті до різних газет і журналів. У статті «Naukowa wyciecz
ka Tarasa Szewczenki na Wołyń» («Наукова подорож Тараса Шевченка на 
Волинь») у щомісячнику «Znicz» детально розповідає про роль ук
раїнського велетня в роботі «Временной комиссии для разбора древних 
актов» та про його перебування на Волині.

Статті молодого інженера-архітектора стали публікувати. інші 
періодичні видання. Зокрема «Життя і знання» вмістило історико- 
архітектурну розвідку про церкву Чесного Хреста в Луцьку (число 3 за 
1936 р.), а «Церква і нарід» — статтю «Дві церкви в селі Старі Кошари 
на Ковельщині» (число 5~за~1936 р.).

Плідним для молодого дослідника був 1937 рік. Він зав’язує ділові сто
сунки зі львівськими видавництвами. У щомісячному часописі з краєзнав
ства і туризму «Наша Батьківщина», якого з початку року став редагувати 
син відомого українського літературознавця, фольклориста і поета, 
пізніше академіка Академії наук України — Степан Васильович Щурат, — 
з’являються статті Леоніда «Старі муровані божниці на Волині» (число 3), 
«Церква св. Трійці в Межириччі Острозькому» (число 6), «Дві церкви на 
козацьких могилах» (число 11), а в журналі «Наша культура» — стаття
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«Любартів'' замок у Луцьку». Усі ц і праці засвідчують. зрілість науковця. 
В кожній темі, яку, він . розробляє, йому вдається поглибити знання про 
досліджуваці явища.

На прикладі найзначніших божниць Волині (з Любомля, Мацеїва, 
Степаніі..Луцька, Острога, Дубна) він розглядає роль божниць у місто
будівній, композиції, їх об’ємно-просторову структуру, функційне зону
вання, конструктивні та декоративні елементи, специфіку та спільності 
порівняно з православною архітектурою. Збереглися деякі фотографії з 
обстежуваних автором споруд. Ця праця набуває ще більшого значення 
тим, що більшість описаних,у ній божниць вже не існує, а інші знахо
дяться в перебудованому вигляді.

Ґрунтовністю виділяється стаття «Любартів замок у Луцьку». Її тема 
мала бути йому особливо близькою, бо з Луцького замку він починав 
своє трудове життя і професійне знайомство з архітектурною спадщи
ною. Стаття починається з огляду праць, які внесли щось нове у вивчен
ня замку, далі аналізуються історичні передумови його будівництва, зі 
знанням справи описуються конструктивні особливості фортеці, робить
ся спроба з’ясувати коли і ким вона була споруджена. При цьому він шу
кав як джерела запозичень, так і місцеве коріння в будівельних тра
диціях. Деякі його висновки відмінні від висловлених його наставником 
по практиці Ю. Дуткевичем.

У 1937 р. Леонід Маслов переходить на посаду секретаря технічного 
відділу міського управління Луцька з оплатою 150 злотих на місяць, а 
17 жовтня пише заяву про звільнення у зв’язку з отриманням посади 
будівельного референта в міському управлінні Рівного16. Разом з тим бе
ре участь у різноманітних виставках та конкурсах архітектурних проектів, 
що проходили на Волині та за її межами.

Відомо про його участь в 84-му конкурсі Спілки архітекторів Речі Поспо
литої на проект костьолу в Яновій Долині, що відбувся в 1937 р. Проект ви
конувався разом з Юзефом Анджеєвським і був закуплений17. У травні 
Маслов бере участь у XI виставці Українського мистецького гуртка 
«Спокій», що була організована у Варшаві. В каталозі цієї виставки під но
мерами від 52 до 56 значаться проекти Леоніда Маслова. Це були: «Проект 
однобанної церкви», «Проект п’ятибанної церкви», «Проект дому для одної 
родини», «Проект дому для бездітного подружжя», «Прпоект дому для од
ної родини»18. На перспективному графічному зображенні бачимо двопо
верховий будинок. У нього плоский дах. Об’ємно-просторова композиція 
будується на грі прямокутних об’ємів-ризалітів. На чистій поверхні стін вер
тикальні та горизонтальні вікна вказують на різну функцію приміщень. Об
раз будинку є характерним для популярної того часу мистецької течії 
раціоналізму. В Луцьку по^бним до нього є власний будинок інженера- 
архітектора Сергія Тимошенка, збудований ним 1935 р. (вул. Ярощука, 16).

Активна проектна діяльність на якийсь час відірвала Леоніда від 
досліджень з історії архітектури. Нам відома лише одна його публікація 
з 1938 р. — «Замок у Кремінці» в частині 1 журналу «Наша Батьківщина», 
хоча інші статті можуть знахрдитись у таких виданнях як «Дзвін», «Наша 
хата» та деяких інших, які зберігались до недавнього часу в «спецхранах».
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У 1939 р. при часописі «Наша Батьківщина» Степан Щурат започат
кував «Квартальник Нашої Батьківщини» з тим, щоб «облегшувати б ту
ристові пізнавати цілі окремі регіони рідного краю, міста й містечка, 
історичні місцевості й важніші пам’ятки нашої минувшини». Відкрила 
цю серію невелика монографічна праця Леоніда Маслова «Архітектура 
Старого Луцька». В ній вперше спеціалістом-архітектором розглядались 
найважливіші давні споруди міста. Спочатку він приділив увагу замку, 
потім православним храмам, католицьким, євангеличній кірсі, 
єврейській божниці, караїмській кенасі, а після цього — світській 
архітектурі. Книжка закінчується розгорнутою оцінкою стилістики 
пам’яток та можливих впливів, якими зумовлені їх планувальні структу
ри та форми.

2 червня 1939 року Леонід одружився з Євгенією Іванівною —дочкою 
двоюрідного брата Анатолія Дублянського, — з якою познайомився в 
Луцьку і яка 24 грудня 1941 р. народила йому дочку Віру.

Восени 1939 р. Леонід разом з дружиною привіз Степану Щурату свій 
новий рукопис для публікації в «Нашій Батьківщині». Це було перше оч
не знайомство автора з редактором і видавцем його творів. До того ви
падку вони лише листувались. За висловленими в 1989 р. Щуратом спо
минами Леонід мав гарну дружину і вони справляли враження вдалої па
ри, здатної прожити довге щасливе життя. Арешти інтелігенції, в тому 
Числі батька Леоніда, стали серйозною загрозою їх майбутньому і приму
шували думати про життєву небезпеку для молодого подружжя.

Рукописом, який вони привезли, була стаття «Почаївська гора. 
Архітектурний нарис». Її так і не встигли надрукувати. Рукопис має 
36 написаних від руки сторінок тексту з посиланнями в кінці на 43 дже
рела. Джерелами також є архівні документи, які до того лише частково 
залучалися до наукового обігу. Щоб з’ясувати, чи відомі вони сьогодні, 
потрібен додатковий аналіз статті. Текст супроводжують план та переріз 
архітектурного комплексу монастиря «Почаївська Лавра», а також 
17 світлин розміром 9 х 12 см. За якістю світлини не відповідають суча
сним видавничим вимогам.

Весною 1940 р. вивезли до табору в Середню Азію матір Леоніда, 
звідки вона вже не повернулась19. Логічно думати, що подібна доля че
кала сина. Перед Новим 1940 р. він, імовірно з дружиною, перейшов 
кордон окупованої німцями Польщі20. Після короткого перебування у 
Варшаві опинився в Кракові, де працював, за свідченням дружини, «як 
міський архітект». Збереглась його фотографія з документу того часу.

Його тягло на українські-землі. Вільний час він використовував для 
поїздок на Лемківщину, в околиці Книриці (Милик, Тилич), на Холм- 
щину та Підляшшя. У цих поїздках фотографував, обміряв церкви та 
описував їх історію. Наслідком деяких його експедицій стала видана в 
1941 р. в Українському видавництві Кракова книжка «Дерев’яні церкви 
Холмщини та Підляшшя». Вона невелика — має всього 20 сторінок тек
сту з ілюстраціями. Цією книжкою він намагався зробити першу спробу 
заповнити білу пляму на сторінках української історії архітектури — опи
сати архітектуру храмів на лівому березі Західного Бугу — на Забужжі.
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Книжечка побудована за схемою наукових праць. У ній автор роз
повідає про стан досліджень, а точніше їх відсутність, про ставлення до 
української архітектури царського уряду, а потім польського, про пере
будови та руйнування храмів. Опис пам’яток ведеться за типами від про- 
стокутних, завершених двоспадовими дахами, до більш складних за фор
мою. Тут же називаються села, де були втрачені певні типи пам’яток. 
Далі аналізуються конструкції та елементи будівель. Значна увага 
приділена дзвіницям. В підсумках зроблені широкі узагальнення щодо 
місця архітектури Холмщини і Підляшшя в архітектурі України.

Текст супроводжується 11 малюнками церков в Жешинцях, Горости- 
нях, Кокиєві, Сичині, Вітулині, Городку, Теребині, Тишівці, Голешеві, а 
також кресленниками елементів храмових споруд. Характер малюнків 
свідчить про те, що зроблені вони з фотографій, у тому числі й архівних. 
Дві з них були виконані Арсеном Річинським.

Чіткий виклад теми робив дану працю доступною кожному читачеві, 
на що, очевидно, і розраховував автор.

До того ж часу належить проект церкви для села Команчі на 
Лемківщині, поблизу кордону з Словаччиною.

У вересні 1941 р. Маслов з дружиною переїжджають в Здолбунів на 
Рівненщину до батьків Євгенії, де він працював інженером і одночасно 
викладав у рівненській будівельній школі. Незважаючи на небезпеку і 
складності з поїздками, спілкувався з науковцями та видавцями із Києва 
та Львова. З таких поїздок як великі скарби привозив старі книжки. Се
ред них був один з томів «Історії України-Руси» Михайла Грушевського. 
Отримав нагороди за участь в конкурсі на кращі проекти меблів з засто
суванням народних мотивів, що відбувся у Львові.

Вночі 17 липня 1943 р. Леоніда Маслова, як закладника у відповідь на 
акцію рівненських підпільників, заарештовують гітлерівці й тримають у 
місцевій в’язниці. Побачення з в’язнями не дозволялось. їх розстріли чи
нились кожних два тижні. Робилось це поблизу міста. Життя молодого, 
повного творчих задумок Леоніда було насильницьки перерване правдо
подібно 17 серпня 1943 р.21

Зараз ще важко сказати, скільки неопублікованих рукописів зберегло
ся і скільки вже опублікованих праць інженера-архітектора і дослідника 
розкидано по світу. Йому вдалося опублікувати лише частину своїх 
студій архітектурної спадщини України. Один з власних архівів з числен
ними світлинами, записами і кресленнями, залишився в покинутій хаті 
в Здолбунові.

Цікавими для нас є згадки про безумовного патріота і трударя. їх поки 
небагато. Наведемо оцінку, що дав йому Збігнев Ревський — волинський 
консерватор, який прийшов на цю посаду на зміну Юзефу Дуткевичу. 
«...Пам’ятаю як культурного, добре вихованого архітектора українця. Робив 
враження поміркованого українського патріота. Був сином польського сена
тора з української партії співпраці з передвоєнним, так званим санаційним 
консервативним урядом, досить до цього часу нелюбимим, також і мною. 
Але в співпраці з Масловим нічим то нам не перешкоджало. Не знаю, що з 
ним сталося. Ніколи після 1939 р. про нього не чув. Думаю, що загинув, але
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хіба не від польської руки, бо мав добрі стосунки. Якщо не виїхав з Луцька 
в 1939 р., де жив він і родина, то мав шанси загинути без вісті. Коли б виїхав 
за кордон, то може про нього через знайомих щось було б відомо. Може йо
го колеги з варшавської політехніки щось могли знати, чи чути»22.

До політичної оцінки діяльності Маслових, в тому числі й Леоніда, 
схилилась Ірина Левчанівська. Вона, по суті, засуджує Миколу Маслова, 
а разом з ним і сина, за те, що Микола не входив до Українського 
Національно-демократичного об’єднання (УНДО), а «значить був не від 
партій, а від влади». За її словами, Маслови розбивали український рух, 
а тому вона ніколи з ними не спілкувалась.

Не беремося судити, в якій політичній партії міжвоєнної Польщі мож
на було більше зробити для України. Мабуть, все ж вірніше буде оціню
вати вклад інженера-архітектора Леоніда Маслова не тим, з якими 
політичними партіями протягом життя співпрацював його батько (тим 
більше, що відношення до політичних явищ в суспільстві з часом суттєво 
змінюється), а тим, що корисного він вніс в українську культуру. А за 
своє коротке життя Леонід довів, що, всупереч обставинам, смисл жит
тя бачив у наполегливій праці на користь Батьківщині. Він вніс значний 
вклад у дослідження та пропаганду історико-культурної спадщини і став 
першим дослідником-професіоналом історії архітектури Волині, який 
видавав свої праці українською мовою. 1 11

1 Приставка «Сирокомля» може свідчити про причетність роду Маслова до герба з такою 
назвою. Дослідники вважають, що герб «Сирокомля» вживав Богдан Хмельницький. Див.: 
Дашкевич Я. Р. Родинний клан Хмельницьких / /  Слою і час. — 1996. — № 3. — С. 67. На цю 
приставку вказала дружина Леоніда — Євгенія. Про її вживання самим Леонідом не відомо.

2 Повідомлення 13 січня 1983 року.
3 Енциклопедія українознавства. Словникова частина. — Наукове товариство 

ім. Шевченка. — Т. 18. — С. 1483—1484.
4 Свідчення дружини Леоніда Маслова Євгенії Іванівни від 4 березня 1993 р.
5 Те ж.
6 Державний архів Волинської області. — Фонд міського управління Луцька. — Осо

бова справа Леоніда Маслова.
7 Шлях. -  1937. -  № 6. -  С. 4.
8 Там само.
9 Свідчення Євгенії Маслової.
10 Миколу Маслова вивезли з Луцької тюрми разом з мамою Ірини Левчанівської. 

Ірина приїжджала до Здолбунова разом з Азою Масловою, щоб побачити засуджених.
11 Енциклопедія українознавства.
12 ДАВО. -  Ф. 158. -  Оп. 4. -  Спр. 1900.
13 ДАВО. -  Ф. 158. -  Оп. 4. -  Спр. 1900.
14 Маслов Л. Архітектура Старого Луцька. — Львів, 1939. — С. 39.
15 Politechnika Warszawska. Zhiór pomiarów zakładu. На кресленнях написання прізви

ща виконавця Валеріана дещо різниться від загальновживаного: «Sahojdakowski».
16 Євгенія Маслова написала, що він «став міським архітектором у Рівному та там за

лишився-дожінц?П939^р7»:ТаГ називали головних архітекторів міста.
17 Wołyńskie Wiadomości Techniczne. — Łuck, 1937. — №  11. — S. 4.
18 Каталог XI виставки. — Варшава: Український мистецький гурток «Спокій», тра

вень 1938. — 16 с.
19 Свідчення Євгенії Маслової.
20 До нашого часу дехто вважає, що подружжя при переході через кордон загинуло.
21 Свідчення Євгенії Маслової.
22 Свідчення Збігнева Ревського від 24 червня 1979 р.
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ЗАМІТКИ З ІСТОРИЧНОЇ ТОПОГРАФІЇ 
ДОМОНГОЛЬСЬКОГО КИЄВА І.

Олексій ТОЛОЧКО

І. ЯКА ГОРА В ДОМОНГОЛЬСЬКИЙ ПЕРІОД  
НАЗИВАЛАСЯ ЩЕКАВИЦЕЮ?

Добре відомої нам сьогодні київської місцевості під назвою гора Щека- 
виця не існувало в топографії Києва ще в середині минулого століття. Цю 
місцевість кияни називали гора «Скавика»1. «Щекавиця», строго кажучи, 
з’явилася в топонімічній номенклатурі Києва лише в результаті, так би 
мовити, археологічних розшуків києвознавців XIX ст., з яких, щоправда, 
майже ніхто не мав сумнівів щодо ототожнення «Скавики» і літописної 
Щековиці. Так, М.Ф. Берлінський писав, що «Щек поселился немного да
лее на северо-запад, чрез буерак, на другом холме Щековице, от него про
званном, что ныне слывет Скавика гора»2. Слідом за М.Ф. Берлінським 
подібну думку висловлював і І. Фундуклей3. Ймовірно, відчуваючи суто 
традиційне походження такого ототожнення, деякої доказовості йому на
магався надати М. Закревський: «В киевской летописи, по Ипатскому 
списку, пишется Щьковица и Щьковиця; в киевском Синопсисе Шкови- 
ца, а в просторечии переделалось в Скавицу, Скавицю или Скавику»4. 
Варто зазначити, що це твердження М. Закревського є буквальним запо
зиченням примітки до праці І. Фундуклея5. Сучасні дослідники історич
ної топографії Києва ніколи не підважували цієї думки, прийнявши як до
каз, що Скавика XIX ст. і є літописною Щекавицею6.

Отже, спершу розберемося з назвою. М. Закревський був не зовсім 
точний. У Київському літописі (включно з Повістю минулих літ —ПМЛ)
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Щекавиця згадується чотири рази, при тому двічі (в межах ПМЛ) в усіх 
списках як «Щековица»7, один раз в Іпатіївському списку з редукованим 
голосним, як «Щьковиця» (але у Хлєбніковському, Погодинському та 
Єрмолаєвському списках — «Щековиця»)8 і один раз як «Щковица»9 
(при тому в Хлєбніковському і похідних списках в цьому місці ме
ханічний пропуск тексту, але з високим ступенем вірогідності можна 
припускати, що названі списки й тут не відступили від загального пра
вила і містили повноголосну форму). Таким чином, написання цієї на
зви з редукованим голосним («ІЦьковица»), і тим більше без нього, не 
відбиває південноруської, київської вимови (Хлєбніковський і похідні 
від нього списки, як відомо, краще відбивають давній протограф 
київського літопису, а до того ж мають українське і навіть київське по
ходження XVI—VII ст., і саме тут вірогідніше було б чекати відображен
ня пізнішої київської вимови). Крім того, «Скавика» тільки у непрямих 
відмінках дає чергування к-ц (Скавиці). Отже возведения Скавика < 
Шкавица < Щьковиця, як то роблять укладачі «Етимологічного словни
ка»10, навряд чи виправдане.

Більше того, схоже, що у XVI ст. Скавика, актуальний топонім, не 
ототожнювалася навіть у київських авторів із літописною Щекавицею. 
Так, Федосій Софонович знає обидві назви, і Щекавицю («Щековица», 
«Щикавица»), і Скавику («Шковика», що, ймовірно, є книжною і по
лонізованою формою «Скавики»)11, але першу вживає виключно у літо
писній частині своєї «Кройніки» (заснування Києва, вибори попа Васи
ля), а другу — при описі недавніх подій (облога Іваном Виговським 
Києва)12.

Отже, яка гора в домонгольський період носила назву Щекавиці? По
при всю позірну очевидність відповіді, варто ще раз повернутися до цьо
го питання.

Вперше Щековиця згадується в недатованій частині ПМЛ під час 
опису заснування Києва без будь-якої топографічної прив’язки13. Однак, 
вже друга згадка Щекавиці, в легенді про смерть князя Олега від коня, 
дає певний орієнтир для наступних пошуків:

«ПОГрЄБОШД Н НА rop'fe, нжє глдголеться Щековнцд; ЄСТЬ ЖЄ МОГИЛА его н до сє- 
ГО ДНЄ, СЛОВЄТЬ могылд Ольговд »14.

Отже, Олегова Могила знаходилася ніби безпосередньо на Щекавиці, 
можливо, то був якийсь курган на ній, або так звалася частина Щека
виці. Таким чином, правомірно було б поставити вирішення питання 
про місцезнаходження Щекавиці в залежність від розташування Олего- 
вої Могили.

Ще в минулому столітті було продемонстровано, що Олегова Могила, 
ймовірно, розташовувалася не на Щекавиці, точніше, не на тому з 
київських горбів, який прийнято було вважати Щекавицею. Похилевич, 
а згодом і П. Лебединцев показали, що Олегову Могилу слід шукати в 
іншому місці, вірогідно, десь поблизу університетської обсерваторії15. Як 
не дивно, ні самого автора названої праці, ні решту вченої публіки це не 
змусило й Щекавицю шукати там само. Натомість було запропоновано 
паліатив: вважати, що у Києві XII ст. існувало дві Олегові Могили, одна
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там, де їй і слід, на Скавиці, друга ж — на Кудрявці (хоча відомо, що 
подібні «подвоєння» історичних топонімів виникають через відмову 
дослідників відкинути одну з двох локалізацій, хибну, але усталену).

Однак, справа в тому, що всі згадки про Ольгову Могилу вказують на 
те, що вона була єдиним у Києві топонімом з відповідною назвою, і не
має жодних причин припускати існування двох Олегових могил. Щоб до
вести це, варто систематично переглянути усі згадки про Щекавицю і 
Олегову Могилу, адже уважне читання літопису впевнює, що у питанні 
про локалізацію цих назв не все до кінця ясно.

Хронологічно наступна за статтею 913 р. згадка про Олегову Могилу — 
стаття 1146 р. київського літопису, що описує бій коло стін Києва військ 
Ізяслава Мстиславича та Ігоря Ольговича:

«И прнндє Изяслдвь ко валовн, ндєже єсть Нддово озеро оу Шєавова воркоу, 
н тоу СТА полки подл'Ь вдлоу сь сыномь свонмь Л/Іьстнслдвомь. Княнє же 
осовно сташа вь Олговы могилы, многое лшожьство. Стоящнмь же н еще пол- 
КОМЬ ЛІЄЖН СОБОЮ, н внднвь Игорь н вен его вон, ожє Княнє ПОСЛАВШЄСЯ н по- 
яшд оу Изяслабд ТЫСЯЧСКОГО н сь стягомь н прнвєдошд Н К СОЕ'Ь. И потомь пє- 
рЄ'ІІХАВШЄ Берєнднчн мєрєсь Лыведь н взяша Игорєвн товдры пєрєдь Золо
тыми вороты н подь огороды. И то вндевь Игорь, ре(чє) врлтоу своєму Свя
тославу н сыновцю своєму Святослдвоу Всєволоднчю: По'Ьднтє, врдтє, вь 
своя полкы... И Оул’квовн... н Ивдновн Еонтншнчю tako жє рече: ПсЬднта вь 
СБОЯ ПОЛКЫ. И ПрН’ЬхАВЬ жє Оул'йкь вь свон полкь, тдко жє Ибань, н повергли 
стягы н поскочн кь Жндовскымь воротомь»16.

Як видно, війська Ігоря Ольговича стояли півколом від Золотих воріт 
(полк самого Ігоря) до Жидівських. Відзначу тут очевидну близькість 
Олегової Могили до Жидівських воріт. Київський полк при тому стояв 
перед Жидівськими воротами (але одночасно і коло Олегової Могили!), 
безпосередньо до яких тікали від Олегової Могили Уліб та Іван Войти- 
шич з київського полку. Очевидно також, що Олегова Могила не так да
леко розташовувалася й від Шелвова борку, коло якого став Ізяслав. До
датковим свідченням справедливості такого судження є стаття 1161 р.:

«Олєгь жє прншєдь вь Олжнч’Ь, посла к Ростиславу, рєкд ему: Ердтє, где мн 
вєлниїн стати? Ростнславь жє повела ему оу Олговы стати, сдмь бо стояшє 
оу Шєлвовд еєлцд подь воркомь»17.

1150 р., після невдалої оборони Києва, Ізяслав Мстиславич залишив 
його, а:

«£ь оутрін жє день пріндє Еолоднмєрь гдлнчьскон кь Олгов*Ь MOnurfc, TAKO жє 
Н Дюргн nptrfexA к нему н с Еолоднмєромь Давьідовнчєм н сь Святославомь 
Олговнчєм н сь Есєволоднчємь Святославомь. И ту ся ц*Ьловаша, не сьсЬда- 
ючє с коннн, оу Сітоліля НА велоньн»18.

Замітимо собі поєднання Олегової Могили з річкою чи струмком 
Сітомль, але оскільки його точне місцезнаходження, в свою чергу, 
невідоме, зупинимося поки що лише на цій констатації. Як побачимо 
нижче, є прямі свідчення джерел, що р. Сітомль безпосередньо 
сусідствувала з монастирем св. Іоана в Копиревому кінці.
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Під 1169 р. дано опис вступу до Києва Мстислава Ізяславича:
«Мі»стнслдвт» же злоутра по нем ндє Києву, нзряднві. полки свои, Едснлєві.- 
скнм путем дл къ Олговії (могилі. — О. 71.)»19.

Очеввдно, що як би не рухався Мстислав, Василівський шлях є 
південно-східним під’їздом до Києва і підходить або ж до Золотих, або ж 
до Жидівських воріт. У будь-якому разі, повз нинішню гору Щекавицю 
він не міг проходити. (Зазначу в дужках, що безпосередньо перед Золоти
ми воротами, очевидно, знаходилася непрохідна частина р. Либідь, а 
шлях до міста проходив долиною Либеді дещо на північ, роблячи значне 
коло до броду поблизу Шелвова борку і Сухої Либеді. Таким чином, перш 
ніж потрапити до міста, той, хто рухався з півдня або заходу, мав обігну
ти його і переправлятися бродом в районі р. Сетомль. Лише таким чином 
можна пояснити числені описи облог Києва, коли війська охороняють 
брід коло Сухої Либеді, і лише після втрати цієї позиції переміщуються 
до Жидівських і Золотих воріт; пор. статті 1146, 1150, 1151, 1161 рр.).

Кілька попередніх висновків можна зробити з розглянутих літописних 
повідомлень.

1. Олегова Могила знаходилася безпосередньо на шляху перед 
Жидівськими воротами. 2. Олегова Могила розташовувалася неподалік 
Шелвова сільця і одноіменного «борку». Два останні топоніми цілком 
справедливо ототожнюються з пізнішою Шулявкою20. 3. Олегова Моги
ла знаходилася на прямій лінії від Сухої Либеді та Надового озера (де був 
либедський брід) до Києва. Обидві літописні місцевості локалізуються 
також на сучасній Шулявці21. 4. Олегова Могила сусідствувала з р. Се
томль. Щодо місцезнаходження цієї річечки висловлювалися різні дум
ки. Про неї ми знаємо (крім згадки у статті 1150 р.) лише те, що відсту
паючи від місця майбутніх Золотих воріт, печеніги тонули у Сетомлі 
(стаття 1036 р.). Але, як з ’ясуємо нижче, Сетомль мала розташовуватися 
десь неподалік Копиревого кінця.

Усі ці прикмети жодним чином не можна приписати сучасній Щека- 
виці, Скавиці XIX ст. Вони ведуть до висновку про розташування Оле- 
гової Могили на Кудрявці, літописному Копиревому кінці, можливо, 
ближче до його похилих південно-західних схилів, обернених до Либеді. 
Жодних інших орієнтирів, які б давали змогу припускати існування двох 
Олегових Могил, насправді не існує.

Однак найкрасномовнішим свідченням розташування Олегової Моги
ли і літописної Щекавиці десь поблизу Жидівських воріт в Копиревому 
кінці є стаття 1151 р., що детально описує диспозицію вйськ при обороні 
Києва від Юрія Володимировича:

«Еячьслдві. же, Нзяслдві» н Ростиславі, пондошд от Трєполя Кнєвоу чєрєст» 
ЕорОКЪ, ЯКОЖЄ НДуїЦА ИяЧЄСЛАВТ». ИЗЯСЛДБІ. же, не ХОДЯЩЛ в городі., СТДСТА 
товдры перед Золотыми вороты оу Язнны22, д Нзяслдві. Ддвыдовнчъ СТА ме
жи Золотыми вороты н межи Жндовьскнмн протнву Еорнслдвлю двору, а Рос
тиславі. ст» сыном!, свонмт» Ромдномі. стд пєрєді» Жндовьскнмн вороты н 
многое множество с жшн, а городєньскнн Борисі, оу Лядьскнхі. вороть, Княнє
же ВСНМН СВОИМИ СИЛАМИ, Н НА КОН̂ Х'Ь Н ПІШІЙ, Н TAKO СТАША д промєжн князи,
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скліо стдиід от Бячєслдвд, от Изяслдвд по прдвоу оди до Изяслдвд н до Рости
слава, а от Ростислава олн и до Олговы могилы, а по л'Ьвоу Вячеслава и Изя- 
СЛАВА олн до Лядьскихъ воротт». И тдко стдшд около всего городд многое мно
жество. И ОТО ЧИНА же И Яолоднмеръ прнде СТ» ВСНЛ1Ы Черными Кловоукы... 
Вячкслакт» же, Изяслдвт» и Ростиславі» повєл'Ьшд володнмнроу понти с Бе
рендеи и с веж дми и ст» стдды их понти ко Олгов'Ь ( могилі — О. Т.). И СТА- 
ША МЬЖН дьврьлш ОТ Олговы ОЛН Н ВЧ» огороді» СВЯТАГО ІОДНА, д сЄмо олн до 
Щ ковицЄ»23.

Цілком ясно, що опис дипозиції ведеться з точки, що знаходиться 
всередині міста. Лише за такої умови війська, що знаходяться між Золо
тими воротами і Лядськими, будуть «зліва», а війська, що розташовані 
між Золотими і Жидівськими воротами — «праворуч». (Можливо, пев
ний натяк на місцезнаходження спостерігача можна побачити у вжи
ванні літописцем уточнень « сЄ м о». Від Золотих воріт (від В’ячеслава) 
праворуч — для нього сімо, отже його точка зору зміщена до Копирево- 
го кінця). Крім того, судячи з цього опису, літописні Щекавиця та Оле
гова Могила знаходились ближче до міських стін, ніж сучасна Щекави
ця, адже війська київського полку, розташовані біля цих орієнтирів, 
впритул змикаються з полками Ростислава поблизу Жидівських воріт, 
що абсолютно неможливо в тому разі, коли б Олегова Могила знаходи
лася на Скавиці, відділеній від Копиревого кінця крутими ярами доли
ни р. Глибочиця. (До того ж, не забуваймо, Чорні Клобуки, все ж — 
кіннота, розмістити її на урвищах, а також у вузькій і заболоченій долині 
Глибочиці і безглуздо, і неможливо).

Ще один висновок — дивлячись з міста, Олегова Могила знаходила
ся правіше від Жидівських воріт (бо ж опис рухається зліва направо). Ду
же важливо зазначити, що літописець (очевидно подумки), знаходячись 
всередині Києва, зауважив, що Берендеї, які стали від Олегової Могили 
попід стінами міста (« с т а ш а  около всего города» ) , досягали Щековиці, яка 
знаходилася ближче до спостерігача (до «міста Володимира»?) — «а сімо 
олн до Щковиц'к»24. Подібне спостереження з очевидних міркувань не 
могла б зробити людина щодо Скавики (у будь-якому разі Скавика була 
б далі від міста, овамо, онамо)25.

Але ця літописна стаття, мало не єдина, несе в собі й точний орієнтир 
для локалізації як Олегової Могили, так і Щековиці. Чорні Клобуки, 
розміщені праворуч від Жидівських воріт, від Олегової Могили до Ще
ковиці, в центрі своєї позиції мали «огород святого Іоанна». Ця церква, 
як знаємо із статті 1121 р., розміщувалася в Копиревому кінці:

«Того жє л’ктд заложи церкви святого Ивана ві» Копырев'Ь концн»26.
На щастя, місцезнаходження Копиревого кінця відоме — це частина 

сучасного плато Кудрявця27. У Копиревому кінці археологічно розкриті 
рештки чотирьох церков28. Яку б з них не ідентифікувати як св. Іоана, 
фактом лишається, що Щековиця знаходилася ближче до міста, ніж цей 
храм, а Олегова Могила виявляється дещо більш висунутою до броду че
рез Либідь29.
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О лего ва  М о ги л а  

ц ер к в а  св. Іо а н а

м он асти р і

УМОВНІ ЗНАКИ
Ситуація 1151 р.:

У явн а  то ч ка  спо стер ігач а  

Р о зм іщ е н н я  в ій ськ

к н язів сь к а  д р у ж и н а  

к и ївське  о п о л ч е н н я

Ч о р н і К л об ук и

Карта складена Д.Я. Вортманом

^Згадка храму св. Іоанна в Копиревому кінці в контексті Щековиці од
разу ж привертає увагу до ще одного повідомлення про Щековицю, 
статті 1182 р. з описом виборів лаврського архімандрита, коли печеряни

«вдннымн усты мнозн рєкошд: Послємся к Васильєви попоен на Щековицю, 
АБЫ БЫЛИ» НАМЪ НГОуМЄНТ» Н оупрдвнтєль СТАДОу ЧЄрНОрНОрНЗЄЦЬ...»30

У Копиревому кінці на ім’я відомо лише дві церкви: св. Іоана та 
св. Симеона. Але із Щековицею зв’язана (як видно із статті 1151 р.) ли
ше одна з них — св. Іоана. Крім того, «св. Симеон» був монастирем, а 
судячи з форми згадки Василя («піп»), до виборів на архімандрита той 
мав пресвітерський сан, і отже, його церква була парафіяльною, що дає 
змогу ототожнити її саме з св. Іоаном31. В такий спосіб здобуваємо ще 
одне свідчення того, що Щековиця знаходилася в Копиревому кінці.

Можливо, однак, св. Іоан був таки монастирем відпочатково. На якнай
пильнішу увагу в цьому контексті заслуговує ще одна пам’ятка, що недвоз
начно поєднує св. Іоана з р. Сітомль, і, отже, як ми бачили із статті 1150 р., 
з Олеговою Могилою. Свого часу М.К. Нікольський віднайшов
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у складі Четьї-мінеї XVI ст. цікавий текст, безумовно, домонгольського ча
су — коротке сказання про перенесення на Русь перста Іоана Предтечі, який

«перенесен выст к град великий Киев при князи Владимире Мономдхє в лето 
Ć000 шєстьсотнє и положен высть в церкви святого Йолиа на Оєтомлнноу Куп- 
шннд монлстиря»32.

Купша — добре відомий персонаж Печерського патерика, загибель йо
го від рук в’ятичів датується 1110 роком33. Можливо, він був засновни
ком монастиря на Сетомлі, у якому пізніше, за часів Володимира Всево
лодовича, було зведено церкву св. Іоана Предтечі і покладено спеціально 
роздобуту для цього в Константинополі реліквію34. Унікальне, однак, 
свідчення того, що св. Іоан розташовувався «на Сетомлі», що дає нам 
змогу зв’язати воєдино цю річечку, Олегову Могилу, Щековицю та церк
ву в Копиревому кінці.

Копирів кінець був укріплений між 1140 р. і 1147 р.35 Отже, цілком 
можемо уявити собі ситуацію 1151 р.: війска стояли (наскільки дозволяв 
рельєф) максимально впритул до міських стін, а в частині, що нас ціка
вить — навколо стін Копиревого кінця. Ростислав Мстиславич та Ізяслав 
Давидович стояли проти Жидівських воріт36, київський полк став 
правіше від них і правим крилом досяг Олегової Могили. По тому 
підійшли Чорні Клобуки і стали праворуч від киян, повз огорожу св. Іоа
на, від Олегової Могили на лівому фланзі до Щековиці на правому.

Таким чином, не лишається іншого виходу, як шукати і Олегову Мо
гилу, і Щековицю саме на Кудрявці, а не на Скавиці. Практично усі хра
ми, віднайдені «в Копиревому кінці», розташовуються компактно на не
великій ділянці сучасного Кудрявця, відділеній від Старокиївської гори 
урочищем Кожум’яки, а від решти Кудрявця яром, де проходить сучасна 
вул. Петровського. Не важко, отже, помітити, що Копирів кінець — ли
ше невелика, згодом укріплена частина нинішнього Кудрявця (а не все 
плато), маркірована знахідками храмів давньоруського часу. Імовірніше 
(якщо все ж існує конечна необхідність зв’язувати його з якимись сьо
годні вже віднайденими рештками), що св. Іоан — храм, фундаменти яко
го розкопані в районі Нестерівського пров. Проте, коли буквально тлума
чити літописне повідомлення, слід визнати, що св. Іоан — все ще не ло
калізована археологічно церква, яка знаходилася поза міськими стінами і 
мала власну огорожу. У будь-якому разі, хоч який би із знайдених храмів 
ми визнали св. Іоаном, вірогідним здавалося б вважати Щековицею саме 
цю частину Кудрявця. З тим лише уточненням, що Щековиця співпада
ючи територіально з «Копиревим кінцем», була ширшою назвою, обійма
ючи собою й неукріплену частину нинішнього Кудрявця.

Ці спостереження, попри всі їх доказові можливості, могли б залиши
тися лише ще однією спробою вкотре переглянути давно відомі свідчен
ня джерел, коли б не одержували несподіваного підкріплення з часів 
пізнього середньовіччя.

Наприкінці XVI ст. католицький єпископ Києва Йосиф Верещин- 
ський укладає проект відновлення колишнього адміністративного і еко
номічного значення міста, подаючи при тому його дуже цікавий опис. 
У частині, що нас цікавить, читаємо:
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«...Киев имел собственных земель пространством более, чем на 
50 польских миль, и два стольных кремля, расположенных друг против 
друга и принадлежавших двум родным братьям, Кию и Щеку. Они и те
перь еще стоят пустыми, окруженные огромными земляными валами. 
Один из этих двух пустых кремлей захватывает такое пространство, ка
кое — краковские стены со всем своим замком. Этот киевский старин
ный кремль, запущенный еще до тех пор, как началось процветание ки
евской столицы... Что касается другого кремля, который и теперь еще 
стоит, то вскоре после его разрушения еще во времена язычества, и по
сле смерти бездетного упомянутого выше Щека, родного брата Кия, он 
был заселен жидами (тут і далі виділено мною. — О. Т.). Со введением 
христианства, по убеждению апостола киевского св. Яцка, они были из
гнаны оттуда.., а их местожительство вместе с упомянутым кремлем 
отдано было польскими королями в кафедру киевского бискупства. Этот 
кремль и теперь называется жидовским городом; последний занимает 
местность старого стольного кремля; он разделен в середине на две по
ловины двумя огромными валами, а вокруг обсыпан также огромным 
валом вышиною, как костел св. Станислава в краковском замке; шири
на и длина его, как Страдом между Краковом и Казимиром.

...Другая гора от природы высока, похожа на упомянутую Киеву го
ру и не уступает ей по ширине и длине. Эти две горы, как брат с сес
трой, стоят в расстоянии друг от друга, какое занимает Краковский 
рынок. Вторая упомянутая гора называется бискупской горой или Щека- 
вицей, от князя Щека, родного брата князя Кия. На этой горе он имел 
свой особый двор, очень роскошный, от которого теперь нет и призна
ков. Гора эта должна быть обращена в бискупский замок для его ка
федры, так как она не может быть застроена никем иным, кроме са
мого Его Величества Короля или киевского бискупа»37.

У цьому описі Києва для нашої теми прикметно декілька обставин, 
які незалежним чином збігаються з висновками, зробленими на підставі 
тлумачення літописних звісток. їх можна зв’язати з місцевою київською 
традицією: по-перше, що Щекавиця вважалася в давнину заселеною 
євреями, а, по-друге, що в часи Верещинського ця територія належала 
католицькому єпископові (бискупу). Обидві ідеї ведуть нас до Кудрявця, 
місцевості, на якій літописи локалізують Щековицю.

По-перше, Копирів кінець (або його частина) у літописі інакше нази
вається, як відомо, «Жидами» («Жидове»38), саме тут розміщувалися 
Жидівські ворота міста, і пам’ять про цю назву, можливо, й доносить Ве- 
рещинський.

По-друге, частина Кудрявця, колишніх «Жидів», Копиревого кінця, з 
початку XVI ст., що відомо й з інших джерел, справді належала київсько
му католицькому єпископу39, а пізніше перейшла у власність митропо
литів київських. Хоча Біскупщину вміщували в різних місцевостях Києва 
(переважно на Подолі), завжди відзначалася її територіальна близькість 
до гори «Щиковицы» та урочища Кожум’яки40, що знаходиться біля 
підніжжя Кудрявця41.
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Така локалізація Щекавиці насправді підкріплюється й досить давньою 
(не пізніше XV ст. започаткованою) літописною традицією. Воскресенсь- 
кий літопис легенду про заснування Києва подає в такому варіанті:

«И ЖНБЯІЦЄ КІН НА rop*fe, гдіс есть НЫН*Ь уВ'ЬЗ'Ь Еорнчевг, н в і  с ь  родолгь сво
їми»; д врдть єго Щокь жнвяшє на АРУОЙ страні гори, гд і нині зовется 
Щоковнца»42.

Таку редакцію Воскресенський літопис запозичив з Софійського пер
шого літопису43, звідки тотожне читання й у так званому Московському 
літописному зводі кінця XV ст.44 Джерелом тексту «Повісті минулих літ» 
у СІ літописі (зводі 1448 р.) вважається текст, тотожний до відомого нам 
з Лаврентіївсього та Троїцького літописів (зводу 1408 р.)45. Однак наше 
читання до цих списків возвести не можливо. Спокусливо, відтак, було 
б віднести їх на рахунок тексту, близького до Іпатіївського літопису, що 
відзначається серед джерел СІ літопису46. Важливо для нас, однак, що 
цей текст виявився інкорпорованим до створеного киянином Густин- 
ського літопису початку XVII ст. і не викликав у того жодних заперечень:

«Жнвяшє же Ній з*ь родолгь СВОЇМИ» НА тор ії, ндєжє єсть увоз БорнЧЄВ'Ь. Б р д т  
жє єго Щєкь жнвящє на друїтой етрані гори, ндєжє нарицаєтся Щєковнца»41.

Оскільки у XVII ст., як і в давньому літописанні, вважалося, що Кий 
заснував своє місто на Старокиївській горі, очевидно, що Щекавицею 
автор літопису вважав не окрему гору, відділену від Старокиївської гори 
Замковою і яром р. Глибочині, а іншу частину того ж таки масиву.

Можливо, вже з XVI ст. назвою «ІЦиковица» обіймалася також і Ска- 
вика. Проте, чи виключно вона? «Кудрявець», як можна судити, назва до
сить пізнього походження. До XVIII ст. так називалася річечка, що 
пізніше була відома як Глибочиця. Поширення цієї назви на гору відбу
лося, ймовірно, одночасно із заміщенням назви річки. Як же могли на
звати Кудрявець до присвоєння йому цієї назви, адже важко припустити, 
що все плато було безіменним? Є певні підстави гадати, що ще у XVII ст. 
«Щиковицею» вважалося також і нинішнє Кудрявецьке плато. З доку
ментів XVI—XVII ст. важко точно локалізувати місцезнаходження Шко- 
вйки/Щиковици. Ревізія київського замку 1552 року так визначає місце
знаходження Щековиці:

«Отт» полуночгноє стороны з а  врдною Боєводнцкою прнлєгдА горд, НА нмя Щн- 
ковнцд, з  которое видно все посеред здлгъку, во горд здм*ьковдя с тоє стороны 
похила на долг, д вч> середине вышшд нижълн по крдєлгь, д тдк потрєвд т а л и » 
впопєрєкг здлгьку тдрдсу, который вы щнтнлч» от горы оное Щнковнцы»48.

Крім наведеного опису київського замку, цю назву зустрічаємо у гра
моті Костянтина Острозького від 1581 р., якою гору було надано «церкви 
Матерь Божья у Киеве» «на упоханье хлеба»49. Грамотою Сигізмунда III 
від 1619 р. місцеположення Щековиці визначено так: «гора Щековица на 
предместю нашом Киевском пустолежачая» і надано її київським міща
нам50. Однако вже на зламі століть, коли за гору зайшла суперечка між 
містом і Кирилівським монастирем, жодна з сторін не могла вказати 
спеціально призначеній комісії на місцевості орієнтири, якими у грамоті
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1619 р. було визначено обриси Щековиці51. Місту вдалося довести, що 
йдеться, власне, про Скавику і закріпити її за собою. Чи не з цього часу 
виключно на Скавику було перенесено назву Щековиця?

II. ДЕ ВІДБУВСЯ ЛЮБЕЦЬКИЙ З’ЇЗД 1097 р.?

Відповідь на запитання, винесене у заголовок цієї статті, може здати
ся самоочевидною, бо, здавалося б, її закладено у самій назві. Справді, 
твердження, що князівський з’їзд 1097 року відбувся в чернігівському 
Любечі на Дніпрі сьогодні не викликає сумнівів і сприймається як 
аксіоматичне. Між тим, сама по собі стаття 1097 р. не несе недвозначної 
інформації для такої переконаності: «Приидоша Святополк, и Володимєр, и 
Давыд Игоревича, и Ёдсилко Ростислдвичь, и Д а в ы д  С в я т о с л а в и ч е , и врдт его 
Олег, и сн яш а ся  Л ю еячм  нд устроєньє мирл...»52 Отже, з’їзд, справді, відбув
ся в «Любечі», або «Любчі», однак, де було розташоване це місто (якщо 
це місто) або місцевість, із тексту статті не випливає. Схоже, лише 
апріорна впевненість в унікальності цієї назви для топоніміки Русі зму
шує традиційно приурочувати й Любецький з ’їзд до відомого Любечу, як, 
можливо, найяскравішу подію в його історії. Разом з тим, є підстави 
сумніватися, що назва, утворена від такої продуктивної основи, була 
одиничною53. І якщо, всупереч нашим очікуванням, Любечів виявиться 
більше, хоча б два, нам доведеться заново вирішувати проблему лока
лізації князівського з’їзду 1097 року. Прецеденти подібного роду в нашій 
історіографії насправді були. Таким чином, пропонована стаття має на 
меті не тільки пригадати призабуту історіографічну традицію, але й зано
во перевірити межі можливостей і вірогідність думки про іншу, «не- 
чернігівську» версію локалізації Любецького з’їзду.

Отже, чи справді в Любеч з’їхалися князі 1097 р.? Останнім, хто 
сумнівався в такому твердженні, здається, був М.С. Грушевський, який 
зазначив: «Звичайно розуміють тут звісний Любеч на Дніпрі, вище устя 
Прип’яті; але з огляду, що всі тодішні княжі з’їзди відбувалися під 
Києвом на пів-нейтральній лівобічній території, або на острові, досить 
правдоподібно, що й цей з ’їзд був на лівім боці Дніпра під Києвом, де є 
озеро Підлюбське»54. М.С. Грушевський спирався в даному разі на дум
ку М.П. Барсова: «Тут же (тобто поблизу озера Долобського. — О.Т.) на
до положить Любечь (Любчь), в котором состоялся известный сейм кня
зей 1097 года и который действительно нельзя приурочить к местности 
Любеча черниговского, уже по тому одному, что все известные нам об
щие съезды южнорусских князей происходили в окрестностях Киева... 
Киевский Любеч был, как-указывает Бороздин, близ озера Подлюбско- 
го, соединенного ручьем с Радосынью, к востоку от озера Долобского и 
к югу от Городца»55. Обидва дослідники посилалися на топографічні ма
теріали, зібрані К.М. Бороздіним і опубліковані М.П. Погодіним56.

Справді, існування ще у кінці XVIII — поч. XIX ст. поблизу Києва мікро- 
топонімії, похідної від «Любеча», могло б наводити на думку про мож
ливість приурочення князівського з’їзду 1097 р. до тієї географічно вузької 
території, де взагалі відбувалися усі князівські з’їзди кінця XI — поч. XII ст. 
(адже не можна думати, що вибір місць з’їздів мав бути випадковим).
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М.С. Грушевський та М.П. Барсов, здається, вважали, що карту, на 
яку вони посилаються, було укладено Бороздіним та Єрмолаєвим на 
підставі сучасних їм топографічних даних, зібраних під час архео
графічної подорожі по Україні 1810 р. Насправді це не так. Карта Бо- 
роздіна та Єрмолаєва складена за літописним матеріалом. Про це, зок
рема, свідчить той факт, що біля назви «Любеч» стоїть дата 1019 р., а 
проти «озера Підлюбського» — 1181 р.57 Така локалізація Любеча й 
Підлюбського озера викликала рішучий протест М.О. Максимовича, 
якому М.П. Погодін попередньо вислав карту Бороздіна та Єрмолаєва 
для відгуку: «что это за Любичь 1097 года, а на карте Киева еще и озеро 
Подлюбское!? Это напрасная и неведомая мне местность! Любечь под
линный означен и здесь (тобто на власній карті Максимовича. — О.Т.), 
а озеро — Долобское»58. Зрозуміло, що автори карта поставили лока
лізацію Любеча в залежність від локалізації гаданого озера Підлюбсько
го, згадку про яке знайшли в літописі під, очевидно, 1180 р. Ці дві об
ставини — літописне походження інформації для карти Бороздіна-Єрмо- 
лаєва, а також можливість простого непорозуміння (Підлюбське замість 
Долобського) — спонукають придивитися уважніше до цього вихідного 
пункту дискусії. Адже, якщо виявиться, що озера Підлюбського на
справді не існувало й воно є лише результатом неправильного читання 
літопису, ідея двох Любечів втрачає головний аргумент на свою користь.

Упорядники «Етимологічного словника літописних географічних назв 
Південної Русі»59 навіть не включили до нього оз. Підлюбське, також, 
подібно до Максимовича, вважаючи це перекрученою назвою «Долоб
ського». Долобське озеро (суч. Довбичка) і урочище Долобьск неоднора
зово згадуються в літописах, наприклад, під 1101, ПОЗ, 1151 рр. Та, 
здається, зі згадкою 1180 р. справи не такі прості. Під цим роком 
Іпатіївський літопис занотував: « С вятослав  въехл в Киев. Половцн же испроси- 
ш д у С вятослава  Игоря, а т ь  л я ж є т ь  с ним и  по Ловьску», і дещо нижче: «слы ш ав  
жє Рюрик, ожє С вя тослав  привел к сове половце в помочь и лежлть со Игоремь по 
Доловьску...»60 Натомість Хлєбніковський список, що, як відомо, краще 
відбиває протограф Іпатіївської групи, в обох випадках має «в П одлобь- 
скр61, що вже значно ближче до можливості зіставлення з Любечем62. Та
ким чином, коли в протографі Іпатіївської групи стояло Подлобьску < Лод- 
любьску (а точніше — под Лобську < под Любеку), то появу в Іпатіївському 
списку Долобську можна було б пояснити механічною помилкою перепи
сувача, зробленою під впливом вже знайомого йому Долобська.

Є, разом з тим, і пряма вказівка літопису на існування якогось Люб- 
ча поблизу Києва. Під тим же 1180 р., описуючи обставини недовгого 
київського княжіння Святослава Всеволодовича, Іпатіївський літопис 
згадує: «Иде С в я то с л а в  к  Лювчуи прнзвА к сове врАтию свою, Я рослава , Игоря, 
В сєволода, ряды ему деющю. Одє же  удеяся велико зло в Києве: погорешл дво
рове по Горе...»63 «Сдє», тобто «тут», очевидно, треба розуміти в тому 
смислі, що обидва топоніми, і Любчь, і Київ, на думку літописця, зна
ходилися поруч64.

Проте, як би справи не стояли з цими літописними і, зізнаюся, не 
цілком певними натяками на існування Підлюбського озера поблизу
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Києва, і навіть в тому разі, коли літописне озеро Підлюбське — фікція, 
випадок з ним є чудовим прикладом того, як хибні посилки можуть при
звести до слушних висновків. Якщо Барсов та Грушевський і помиляли
ся, вважаючи Підлюбське актуальним мікротопонімом XIX ст., то були 
не далекі від істини. Справа в тому, що поблизу Києва дійсно до наших 
часів зберігся гідронім «Любечь». Так називається протока Десни, що 
нині починається біля с. Літки й тягнеться майже до Остра (її давня 
конфігурація могла бути іншою, ближчою до Києва65). Таким чином, 
цілком можливо, що князівський з’їзд 1097 р. відбувся саме тут, на 
нижній течії Десни, на одній з її проток66.

Справді, Грушевський мав рацію, коли зазначав, що усі князівські 
з’їзди кінця XI — поч. XII ст. відбувалися в дуже обмеженій і чітко ок
ресленій території поблизу Києва. З’їзд 1110 р. — в Ветичах (Уветичах), 
1101 р. — на Золотчі, ПОЗ та 1111 рр. на Долобському, 1142 р. — в Оль- 
жичах. Очевидно, такий вибір місць зумовлювався особливим, можливо, 
сакральним, статусом цієї прикиївської території, «середини землі», за 
висловом літописця. Крім того, неважко помітити, що усі названі пунк
ти (крім Ольжичів, хіба що) не тільки знаходяться на лівобережжі Дніпра 
проти Києва67, але й являють собою фактично гідроніми. Любецький 
з’їзд, в разі, коли б він відбувся в Любечі на Дніпрі, цілковито випадав би 
з цього ряду і, таким чином, знаходився б у кричущій суперечності з ус
таленою практикою Рюриковичів. Можна здогадуватися, чому обиралися 
саме названі місця для князівських зустрічей: відомо, що руські князі 
відавали перевагу заміському способу життя, тим паче влітку. Можливо, 
на Долобському озері, на річці Золотчі, в Уветичах знаходилися тимчасові 
князівські резиденції, чи, швидше, київський князь стояв тут «в шатрах». 
У цьому відношенні показовою видається етимологія назви, утвореної від 
основи *liub->l'ub — в значенні «дорогий, любий»68. І хоч упорядники 
«Етимологічного словника літописних географічних назв» відкидають та
ку етимологію (натомість В.П. Нерознак наполягає, що в основі назви 
д.-р. люкъ, л ю б ы м ) ,  с л о в н и к  і . і . Срезневського знає любьць, «улюблений» 
(Пандекти Антіоха, XI ст.)69, а новітній словник — любиць, «той, кого 
люблять, любимий» (Пандекти Никона чорногорця, 1296 р.)70. Така на
зва місцевості чи не нагадує традиційні назви князівських заміських ре
зиденцій — «Красний» («красивий»), «Рай» тощо?

Таким чином, цілком може статися, що з’їзд 1097 р. відбувся в добре 
знайомому сучасникам71 (через що й не знадобилося додаткових уточ
нень), але пізніше забутому, місці — Любчі, здогадній резиденції Свято- 
полка Ізяславича. Такий висновок пояснить нам, чому Василько Рости- 
славич, учасник Лбецького з’їзду, прямуючи до Києва, переправлявся про
ти Видубичів: «И приидє В а с и л ь к о  (д о  Києва. — О. Т.) в 4 иоявря, и пєрєвєзє- 
ся н а  В ь ід о б н ч ь , іде поклонитися к святому М и х а и л у  в мдидстырь и ужинд ту, д 
товдры СВОЯ ПОСТАВИ HA P\fĄH litt. ВбЧЄру ЖЄ БЫВШЮ, ПриНДЄ Б ТОВДр СВОЙ»77. ЯКЩО
з’їзд відбувся в Любечі на Дніпрі, це найнезручний з можливих шляхів, ко
ли ж неподалік гирла Десни — найкоротший.

У цьому контексті, здається, недостатньо уваги досі приділялося літо
писним згадкам, які недвозначно свідчать про проектоване місце Лю-
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бецького з’їзду. Так, 1096 року «Овятополк и бододнмєр посласта к Олгови, 
ГЛАГОЛЮЩА сицє: ПОИДИ К и є в у ,  дть ряд учиним о Рускои земле...»73, того ж ро
ку пропозицію було повторено, і місце вказане те саме: «Иди к крдту сво
єму Ддвыдови, И ПрИИДИТА К Києву НА СТОЛ 0ТЄЦВ НАШИХ и ДЄД НАШИХ, як0 то 
е сть  старейшем rpAĄ (останні два слова — Лавр. 2Ю) в зе м ле  нлш еи К и е в , н  
т у г о  ДОСТОИТЬ СНЯТЬСЯ И ПОрЯД ПОЛОЖИТИ. Олег же ОБЄЩАСЯ створити, н на сей 
целовлшА  доест»74. Це рішення князів літопис нижче підтверджує ще раз: 
«Ольгови о е є щ а в ш ю с я  ити к крлту своєму Ддвыдови Смолеиьску и п р н н тн  С БРА
ТОМ своим К и е в у  И ОБрЯА полож и ти »75.

Таким чином, з буквального літописного читання випливає, що 1096 ро
ку було досягнуто домовленість, скріплену цілуванням хреста, відбути снем 
у Києві. Не має підстав сумніватися в тому, що так воно й відбулося 
в дійсності. 1 11
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дущий» (Там само. — Стп. 431).

23 Там само. — Стп. 427—428.
24 Gkwo означає «сюди», «у напрямку до мене» (Див.: Срезневский И.И. Материалы для 

Словаря. — Стп. 893—894.
25 М. Закревський, щоб дати собі раду з цими очевидностями, але наполягаючи на 

тотожності Скавики та літописної Щековиці, змушений був припускати, що літописець 
описує події, знаходячись на Подолі (Закревский Н. Описание Киева. — С. 880).

26 ПСРЛ. -  Т. 2. -  Стп. 286.
27 Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва. — К , 1970. — С. 138—147.
28 Там само. — С. 140—141.
29 Там само.
30 ПСРЛ. -  Т. 2. -  Стп. 627.
31 Такої ж думки дійшов і М. Закревський, розміщуючи проте Щековицю на горі Ска- 

вика (Закревский Н. Описание Киева. — С. 882).
32 Див.: Никольский Н.К. Материалы для истории древнерусской духовной письмен

ности / /  Сборник Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук. — СПб., 
1907. — Т. 82. — № 4. — С. 56—57; цит. за: Флоря Б.Н. К генезису легенды о «Дарах Мо
номаха» //Древнейш ие государства на территории СССР. 1987. — М., 1989. — С. 185.
** 33 Флоря Б.Н. К генезису легенды о «Дарах Мономаха». — С. 186.

34 Б.Н. Флоря, намагаючись датувати перенесення перста св. Іоана до Киева, слуш
но припустив, що дата 6600 пошкоджена, втрачено заключну її частину (у будь-якому 
разі 1092 р. не час князювання Мономаха у Києві) ( Флоря Б.Н. К генезису легенды о «Да
рах Мономаха». — С. 186). Однак дослідник не звернув уваги на літописну звістку про 
заснування св. Іоана в Копиревому кінці 1121 р., тобто якраз за князювання Володими
ра Всеволодовича.

35 1140 р. Всеволод Ольгович, наблизившися до Києва, «ста оу городА в Копыреегк конци. 
И нача зажигати дворы, ижє соуть предъ городомъ в Копырев^ конци» (ПСРЛ. — 
Т. 2. — Стп. 302), отже, Копирів кінець ще вважався поза міськими валами. Але вже 
1147 р. тіло вбитого Ігоря Ольговича ігумен Онанья «везе на конєць града в мАнлстырь свято
му Оимєону» (Там само. — Стп. 354), що знаходився саме в Копиревому кінці ( Толочко П.П. 
Історична топографія стародавнього Києва. — С. 139).

36 У даному разі поділяю дуже вірогідну гіпотезу Д. Вортмана, що Жидівські ворота 
не сполучали «місто Ярослава» з Копиревим кінцем, а були зовнішніми воротами в ва
лах, що оточували Копирів кінець (див.: Вортман Д. Де шукати Жидівські ворота та 
єврейський квартал давнього Києва? / /  Єврейська історія та культура в Україні. — К , 
1996. -  С. 33—37).

37 Верещинский И. Способ заселения Нового Киева и обороны бывшей столицы Ки
евского княжества от всякой опасности... / /  Киевская старина. — 1894. — Т. 44, март. — 
С. 406-407; 408-409.

38 Те, що Копирів кінець, імовірно, був традиційним районом мешкання іудейського 
населення Києва, додатково підтверджується й етимологією назви, яку О. Пріцак виво
дить від етноніму Кабарів — Кабирів < Капирів, одного з племен, що становили собою



Ї 6 6 Олексій ТОЛОЧКО

Хазар (див.: Golb N., Pritsak О. Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. — Ithaka, 
London, 1982. — P. 57). Етимологію, здається, прийнято орієнталістами (див.: Golden Р.В. 
A New Discovery: Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century / /  Harvard Ukrainian 
Studies. -  Vol. 8, No. 3 - 4 .  -  1984. - P .  481).

39 Берлінський M. Ф. Історія міста Києва. — С. 104, 242—243; Фундуклей И . Обозрение 
Киева в отношении к древностям. — С. 5.

40 Берлінський М. Ф. Історія міста Києва. — С. 104.
41 Чи не це змушувало вказувати києвознавців на існування двох Біскупщин, одну на 

Кудрявці, другу — на Подолі поблизу Скавики?
42 ПСРЛ. -  Т. 7. -  СПб., 1856. -  С. 262.
43 ПСРЛ. -  Т. 5, вип. 1. -  Л., 1925. -  С. 4.
44 ПСРЛ. -  Т. 25. -  М., Л., 1949. -  С. 338.
45 Лурье Я.С. Общерусские летописи XIV—XV вв. — Л., 1976. — С. 94.
46 Там само. — С. 94, 99.
47 ПСРЛ. — Т. 2. — СПб., 1843. — С. 234. Є ще один випадок прийняття цієї версії в 

Києві XVII ст. Хлєбніковський список у початковій своїй частині правлений скорописним 
почерком того століття за текстом так званого Тверського збірника. Фраза про Щекови- 
цю тут виправлена так: «А Щекъ жнвяше на другой стрлн^ горы, ндєжє ныггк зовется Щ єковица» 
(факсимільне відтворення див.: The Old Rus’ Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The 
Ostroz’kyj (Xlebnikov) and Cetvertyns’kyj (Pogodin) Codices [= Harvard Library of Early 
Ukrainian Literature. Texts. — Vol. 8). — Cambridge, Mass. — 1990. — P. 7.

48 Архив Юго-Западной России. — Ч. 8. — T. 1. — К., 1886. — С. 107. Щоправда, без
застережно покладатися на таку орієнтацію Щекавиці в люстрації було б'нерозважливо. 
Так, у люстрації ж вказано, що «стоит ку Щєковицє» й третя від Арабської брами башта, 
у той час, як Воєводина брама названа четвертою. Коли ця стаття вже була давно гото
ва, я з приємністю прочитав у нещодавно опублікованій книзі Г.Ю. Івакіна коментар до 
цього місця: «Можливо, мова йде про Кудрявець. У XVI—XVII ст. кудрявські гори часто 
у описах включались у спільний Щекавицький масив» (Івакін Г.Ю. Історичний розвиток 
Києва XIII — середини XVI ст. — К., 1996. — С. 134—135). І хоча підстави для такого 
висновку автор не наводить, співпадіння спостережень служить на користь висловлюва
ної в даній статті гіпотези.

49 «На гору Щековицы неподалеку замку Киевского» (Сборник материалов для исто
рической топографии Киева и его окрестностей. — К., 1874. — III. — С. 47). Боюсь, що 
видавцями збірника при спрощенні орфографії оригіналів ^ скрізь було передано за того
часною російською вимовою, як е. Отже, транслітерувати назву скрізь слід як «Щіковица».

50 Там само. — С. 59—60.
51 Див. рішення про розмежування міських і монастирських земель від 1701 р.: Там 

само. — С. 125—134.
52 ПСРЛ. — Т. 1. — Стп. 256. У Радзивіллівському й Академічному списках — 

«Любьчи». Тотожна редакція й у Іпатіївському літописі: «Приидошл Овятоподк и Вододилієр, 
и Д авыд Игоревича, и Еасиако Ростиславичь, і Д авыд Овятосдавичь, и крлт его Олег, и сняшася 
Люкчи (у Хлєбніковському та Погодинському списках — «Любци». — Авт.) на строенье 
мирл...» (ПСРЛ. — Т. 2. — Стп. 230).

53 Дійсно, варто заглянути у покажчики до «Архива Юго-Западной России» або «Zrodel 
dzejowych», щоб нарахувати до десятка «Любечів» на території нинішньої України, і не 
тільки у Придніпров’ї. Наведу зафіксовані у XVIII ст. назви, похідні від цієї основи, лише 
поблизу Києва, території, що нас цікавить: р. Любка, с. Любка та х. Любка (Київська сот
ня); с. Любарці (Переяславська 1-а сотня), х. Любечанинів (Остерська сотня) (див.: Опи
си Київського намісництва 70—80 рр. XVTII ст. — К., 1989. — С. 93, 97, 168, 169, 182, 258; 
Адміністративно-територіальний устрій лівобережної України 50-х рр. XVIII ст. Каталог 
населених пунктів (за матеріалами архівних податкових реєстрів). — К., 1990. — С. 27, 68).

Цікаво, що Грушевський сумнівався навіть у тому, що в чернігівській землі був лише 
один Любеч, пор.: «Але тут є варіант: «Любескь», і я не ручив би, що тут мова про Лю- 
беч» (Грушевський М.С. Історія України-Русі. — Т. 2. — Львів, 1905. — С. 336).

54 Грушевський М.С. Історія України-Русі. — Т. 2. — К., 1905. — С. 90, 272.
55 Барсов Н.П. Очерки исторической географии начальной (Несторовой) летописи. — 

Варшава, 1885. — С. 143.
56 Погодин М.П. Древняя русская история, до монгольского ига. — Т. З, отд. 1. Атлас 

историчесий, географический, археологический с объяснением. — М., 1871. — Арк. 74.
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57 Там само. Насправді ці дати треба редукувати на одиницю.
58 Там само. — С. 35. Зазначу, що з відгуку Максимовича випливає, що на карті, йо

му надісланій, біля Любеча стояла дата 1097 р., в той час як на виданому в атласі Погодіна 
примірнику значиться 1019 р. Одне з двох: або Погодін виправив дату сам, або це стало
ся через недбалість копіїста чи літографа, на яких він скаржився (Там само. — С. 36).

59 Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. — К., 1985. — С. 55.
60 ПСРЛ. -  Т. 2. -  Стп. 621.
61 Там само. — Стп. 621, вар. 22, 28.
62 Такому зіставленню, однак, до деякої міри заважає різниця кореневих голосних, 

що, в разі, коли це не є результатом втручання переписувача, може вказувати на іншу 
основу, від якої утворено «Лобьск», «Подлобьск». Палеографічно, втім, цілком можливо 
пояснити появу «о» замість «ю».

63 ПСРЛ. -  Т. 2. -  Стп. 613.
64 «Здє», «сьдє» в давньоруській мові вживалося переважно як обставина місця ( Срез

невский НИ. Материалы для словаря древнерусского языка. — Т. 1. — СПб., 1893. — 
Стп. 968; Т. 3. — Стп. 879), але зрідка як обставина часу, так що в наведеній фразі воно 
може означати й «тоді ж».

65 Можливо, це та сама протока, що в документах інколи виступає під назвою «поток 
Любка», відомий з середини XV ст. і П.Г. Клепатським вміщений на лівому березі Дніпра, 
неподалік від устя Десни (див.: Клепатский П.Г. Очерки по истории Киевский земли. — 
Т. 1. Литовский период. — Одесса, 1912. — С. 373, а також карта між с. 376—377).

66 Є підстави гадати, що якийсь топонім Любеч все ж був поблизу Києва. На таку дум
ку наводить одне місце літописної компіляції першої пол. XVII ст. київського походжен
ня, так званого «Збірника Кощаківського» про розподіл місцевостей між засновниками 
Києва: «Четвертая сестра н%ь, Лнбєдь, заложила сов'к злл\окъ, на высоком копъц^, над озером 
близко Днепра, и прозвала ero w своего имени Люведь или Лювечъ». (ВР ЛНБ ім. Стефаника 
НАНУ, ф., с. 12). Таку ж інформацію знаходимо й у «Тератургімі чи чудах» (Київ, 1638 р.) 
Афанасія Кальнофойського. І хоча в даному разі обидва автори дослівно повторюють 
відповідне місце «Хроніки» Мацея Стрийковського (Kronika polska, litewska, zmodska r  
wszystkiej Rusi Maceja Stryjkowskiego. — T. 1. —Warszawa, 1846. — S. 112), спокусливо було 
б думати, що вони відбили у цій здогадці (погодившись і не опротестувавши її) актуальну 
для XVII ст. мікротопонімію околиць Києва, вважаючи Любеч її частиною.

67 У тому числі й Ветичі. З кількох локалізацій цієї назви з очевидних міркувань 
віддаю перевагу тій, що поміщає Вітичі в місцевості між Дніпром та гирлом Десни, де в 
пізньосередньовічний час було відоме з XVII ст. одноіменне урочище Ветичі (напочатку 
XVIII ст. ним володів Межигірський монастир, див.: Сборник материалов для историче
ской топографии Киева и его окрестностей. — К., 1874. — Отд. 3. — С. 135, 147, 148) та 
Ветова могила (Там само. — С. 136, 145; Етимологічний словник літописних гео
графічних назв Південної Русі. — С. 164).

68 Див.: Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. — 
С. 86; Нерознак В.П. Название древнерусских городов. — М., 1983. — 105—106.

69 Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. — Т. 2. — Стп. 91.
70 Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.) /  Под ред. Ю.И. Аванесова. — М., 

1991. -  Т. 3. -  С. 466.
71 А, треба визнати, статті 1096—1097 рр. писано сучасником і очевидцем, ченцем 

Печерського монастиря, див. біографічний пасаж під 1096 р. (ПСРЛ. — Т. 2. — Стп. 222).
72 ПСРЛ. — Т. 2. — Стп. 232. Останнє уточнення, «на Рудиці», недвозначно вказує на 

маршрут Василька. Річка Рудиця — ліва притока Дніпра, очевидно, десь поблизу Чортория.
73 ПСРЛ. -  Т. 2. -  Стп. 220.
74 ПСРЛ. -  Т. 2. -  Стп. 221.
75 ПСРЛ. -  Т. 2. -  Стп. 226.
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ДО ПРОБЛЕМИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ 
ДАВНЬОРУСЬКОГО УГРОВСЬКА

Сергій ПАНИШ КО

У давньоруських літописах впродовж 1204—1268 рр. Угровськ зга
дується сім разів. Крім того, згадуються угровчани та монастир Св. Да
нила (Стовпника), що знаходився в місті. Вже сама кількість згадок вка
зує на помітну роль міста в житті південно-західної Русі у XIII ст.

У літературі неодноразово висловлювалась думка, що на початку XIII ст. 
Угровськ був центром Забужжя1. Однак, детально як історія самого міста, 
так і його адміністративна роль в давньоруський період не розглядались. 
Однією з причин такої ситуації тривалий час була відсутність точної ло
калізації давньоруського городища, яке б відповідало літописному Угров- 
ську. Сьогодні, коли місто надійно зв’язане з конкретною археологічною 
пам’яткою, джерелознавча база такого дослідження значно розширилась.

Уперше згадку про місто зустрічаємо на початку XIII ст. У літописній 
статті за 1204 р. говориться: «Олександр прия угровеск, Вєрєщин, Столп, Ко- 
л\ов н дл В асильков»  Б є л з » 2 .

Уже М.С. Соловйов звернув увагу на відносно добровільний поділ ко
лишніх володінь Олександра Всеволодовича3. Останній не завоював за
бузькі міста силою, а залишив їх за собою, поступившись Белзом на ко
ристь Василька.

Невздовзі, за невідомих нам обставин, Забужжя було захоплене 
польським князем Лешком Білим. Літописна стаття 1213 р. фіксує повер
нення цього регіону під владу руських князів: « Д анило же возврлтившуся к 
домовн н ех  а с Б р а т о м  н прня Берєстий, н угровеск н Верєщнн н С т о л п  К омов н 

всю Украйну»4.
Цілком очевидно, що на момент першої згадки Угровськ вже існував. 

Причому та обставина, що у цитованому фрагменті літопису він стоїть 
першим у переліку міст, вказує на роль Угровська як адміністративно-те
риторіального центру.

У переважній більшості випадків літописець називає місто Угров- 
ськом, і тільки в одному — Угорськом5. Етимологія цього слова дає змо
гу припустити, що виникнення міста зв’язане з уграми, що могли бути 
поселені тут після одного з переможних походів русичів проти них.

В історичній літературі неодноразово зазначалося, що Угровськ засну
вав Данило Романович. При цьому дослідники виходили із повідомлення 
літописної статті 1259 р.: « Д анилов»  бо  к н я ж а щ ю  во Володимире со зда  грдд 
Угорск»6. Спробуємо встановити — коли ж Данило міг «створити» це 
місто?

Хронологічними дослідженнями встановлено, що Романовичі відібра
ли Володимир у Олександра Всеволодовича у 1214 р., а Угровськ разом 
з іншими містами повернули у 1217 р. Таким чином реально розпочати 
будівельні роботи в цьому місті Данило міг тільки після 1217 р. їх верх
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ню хронологічну межу слід віднести до 1230 р., коли Данило, вийшовши 
саме із Угровська, черговий раз утвердився у Галичі. Опис цих подій 
містить літописна стаття за 1229 р.7 Після цього ім’я Данила жодного ра
зу прямо із Угровськом не зв’язується.

Оскільки Угровськ був містом вже на початку XIII ст., то думаємо, що 
у статті за 1259 р. йдеться не про заснування міста, а про його перебудо
ву або спорудження тут укріплень.

Зіставлення повідомлень за 1204 та 1213 р. показує, що в обох випад
ках послідовність перерахування забузьких міст однакова, і, що особли
во важливо, в обох випадках Угровськ згадується першим. Ця обставина 
вказує на провідну роль міста в регіоні як адміністративного центру 
князівства. Спробуємо встановити розміри Угровської волості в першій 
третині XIII ст.

Статті 1204—1213 рр. поряд із Угровськом згадують три інших міста. 
Окрім них, з певністю до Угровського князівства можна віднести Ухані, 
де у 1205 р. знаходилась залога Олександра Всеволодовича8, який на той 
час володів Угровським князівством. Вже після повернення Романовича
ми забузьких земель згадується місто Щекарів9 як таке, що належало Да
нилу в 1219 р. Всі інші давньоруські міста цього регіону в літописі згаду
ються пізніше, починаючи з другої третини XIII ст. Отже, до складу Уг
ровського князівства в першій третині XIII ст., окрім самого Угровська, 
входили Верещин, Столп’є,
Комов, Ухані, Щекарів — 
усього 6 міст (Див. карту І).

П.П. Толочко висловив 
припущення, що саме така 
кількість міст утворювала 
оптимальний економічний 
район, сукупний додатковий 
продукт якого давав змогу 
нормально функціонувати 
основним державним струк
турам10. В нашому випадку 
це Угровське князівство.

У першій половині 
XIII ст. територія князівства 
перевищувала 5 тисяч кв. км.
Отже, на сільськогоспо
дарську округу одного міста— 
припадало близько 1 тисячі 
кв. км, що є характерним 
для давньоруських феодаль
них міст.

У літописній статті 1213 р. поряд з Угровськом згадується Україна. 
Спробуймо встановити, наскільки територіально вона співпадала з Уг
ровським князівством.

овськ

Л Щ екарів у ха^  Володимир

Карта 1. Угровське князівство в першій третині XIII ст.
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Переважна більшість дослідників вбачає в Україні 1213 р. всі забузькі 
території північніше Червена. Виходячи з цього, Україна і територія, де 
розміщувалися Угровськ, Верещин, Комов, Столп’є, якщо і не тотожні 
повністю, то дуже близькі11.

По-іншому розглядав це питання О.М. Андріяшев. За ним Україна 
1213 р. лежала західніше міст, що згадуються поряд з нею — це землі по 
Вепрю, верхів’ях Лади, Танева і Білої12.

Як підтвердження цих обох точок зору може розглядатись і повідомлен
ня літописної статті за 1281 р., де говориться, що село Воїнь було розміще
не на Вкраїниці13. Цей населений пункт локалізується на північній захід 
від району розміщення згаданих міст, у верхів’ях Тисмениці. Якщо дотри
муватись пануючої точки зору, то згадка Воїня просто уточнює розміри 
України (Вкраїниці). З іншого боку, дане повідомлення не суперечить ло
калізації України О.М. Андріяшевим по Вепрю та його притокам.

На думку автора, ключ до вирішення даної проблеми містить текст 
статті 1268 р., де сказано, що під час походу польського війська на Волинь 
місцеве населення не дуже постраждало, оскільки було попереджене про 
це ляхами-українянами14, що явно проживали на території Польщі.

Звичайно, можна припустити, що Україна 1213(1281) рр. обіймала не 
тільки руські землі, але й польські. Однак це маловірогідно. Думається, 
О.М. Алдріяшев мав рацію, коли стверджував, що Україна XIII ст. була 
не певним адміністративно-територіальним утворенням, а історико-гео- 
графічним регіоном, що знаходився на самому русько-польському погра- 
ниччі. Можна сказати, що Україна обіймала західну частину Угровсько- 
го князівства (пізніше — Холмського).

Цікаво зазначити, що на початку XIII ст. забузькі території сприйма
лись як частина Володимирської землі. На це прямо вказує опис ли- 
товсько-ятвязького набігу у статті 1205 р. Після опису спустошень у райо
ні Турійська, Комова, Червена, Ухань літописець говорить, що біда тоді 
була по всій землі Володимирській.

Виходячи із наведених вище міркувань, можна здогадуватись, що 
адміністративним центром Забужжя Угровськ став іще до того, як пере
йшов до рук Романовичів, вірогідно, за Олександра Всеволодовича. Тоді 
стає цілком зрозумілим, чому саме це місто будував Данило Романович. 
Він укріплював свій князівський центр. Данило будував Угровськ на те
риторії Володимирської землі як володимирський князь, але планував 
зробити місто центром незалежного від стольного Володимира 
князівства. На це вказує як створення тут єпископії, так і подальша 
історія Забужжя, центр якого згодом був перенесений до Холма.

У літописі згадка про спорудження Угровська безпосередньо передує 
опису будівництва Холма. Напевне, таке співпадіння не випадкове. Ав
тор літопису відобразив прагнення Данила Романовича створити нову 
князівську столицю. Схожість історичних ролей Угровська і Холма на 
ранніх етапах їх існування дає змогу припустити єдину схему будівництва 
цих міст.

Після остаточного утвердження Данила на галицькому столі Угровськ 
деякий час лишався адміністративним центром забузьких земель. У цей час
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проходив активний розвиток цього регіону. Тут з’являються нові міста, що 
починають згадуватись в літописі 40-х років XIII ст. (в тому числі і Холм, 
що був заснований близько 1237 р.). Напевне вже тоді Данило задумав пе
ренести столицю в це місто, оскільки в 1238 р. саме із Холма він виступає 
в похід на Галич (інформація про це міститеся в статті за 1235 р.). У 40-х 
роках князь також кілька разів вирушав у похід із Холма.

Причини перенесення князівського столу з Угровська до Холма поки 
що не зовсім зрозумілі.

Як частина князівської дружини Данила окремо згадуються угровча- 
ни: «ОСТАВИСТА ЖЄ В Б е р е с т и н  Б о л о д и .и є р д  П и н с к о г о  И УгрОВЧАНЫ Н БЄрЄСТЬАНЬІ 

с т е р е ч и  з е м л и » 15. Зазначимо, що угровчани в даному випадку не 
повністю підпорядковувалися Володимиру Ростиславичу. Коли до Бе- 
рестія підійшли литовці, він вивів на битву тільки берестян. Угровчани, 
оскільки їх князь Данило з литовцями був у мирі, зберігали нейтралітет.

Зміцнивши місто, Данило організував тут окрему єпископію на чолі 
з Іоасафом. Пізніше цей єпископ «скочи» на митрополичий престол, за 
що і був позбавлений сану16. Згодом Угровська єпископія була переве
дена до Холма.

У кінці минулого століття Г. Чистович висловив припущення, що Уг
ровська єпископія існувала з кінця XI ст. і здійснювала управління цер
ковним життям забузькими землями. О.М. Андріяшев не згоджувався 
з цим висновком17, оскільки наявні джерела не засвідчують існування на 
Волині до XIII ст. жодної іншої єпископії окрім Володимирської.

Можна припустити, що Іоасаф належав до кліру однієї з володи- 
мирських церков або був ченцем Святогірського монастиря. Літописець 
прямо вказує, що його вибрав Данило, отже єпископ був князівським 
ставлеником. Найбільш вірогідно, що Данило поставив Іоасафа на Уг- 
ровську єпископію між 1217 і 1230 рр.

Скільки знаходився Іоасаф на єпископському престолі і коли спробу
вав зайняти митрополичий — невідомо. В будь-якому разі це сталося до 
1259 р., оскільки тоді його наступник Іван вже згадуєтеся як холмський 
єпископ.

Очевидно, близько середини 40-х років Данило охолов до свого став
леника Іоасафа. Але на цьому кар’єра колишнього угровського єписко
па не завершилась. В.Т. Пашуто вважав, що саме цей Іоасаф (мовою 
літопису Асаф) претендував на новгородську єпископію в період хворо
би місцевого владики Антонія18.

Багато сторінок історії Угровська зв’язано з монастирем Св. Данила 
(Стовпника), що зн аходи всь  місті. Час заснування монастиря невідомий, 
однак можна припустити, що він з’явився тут приблизно одночасно зі ста
новленням Угровська як князівського міста, десь на рубежі XII—XIII ст.

В літературі усталилась думка, що фундатором монастиря був князь 
Данило Романович. Так це чи ні, сказати напевно важко. Хрестильним 
ім’ям старшого Романовича було Іван. На честь свого патрона Данило 
пізніше спорудив у Холмі церкву Іоана Златоустого. Не виключено, що 
фундатором угровського Данилівського монастиря міг бути і Олександр 
Всеволодович.
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Після переселення князівського стола до Холма Данилівський монас
тир продовжував відігравати помітну роль у релігійному житті Забужжя. 
Так, у липні 1247 р. ігумен монастиря Григорій очолив посольство Да
нила до римського папи Інокентія IV у Ліон. Одним із результатів цьо
го посольства було визнання римською курією недоторканості грецько
го обряду літургії, при цьому папа погрожував церковними карами тим, 
хто порушить цю постанову.

Промовистим тут є те, що посольство до папи очолював саме ігумен 
угровського монастиря. У той час Холм був невеликим містом і, напевне, 
біля нього монастирів не було. Цікаво, що і пізніше, при детальному 
описі Холма, монастирі там не згадуються. Виходячи з цього можна при
пустити, що угровський Данилівський монастир XIII ст. був культурним 
центром всього Забужжя. Саме тут могло вестись і холмське літописання.

У 1268 р. в Данилівському монастирі деякий час перебував литов
ський князь Войшелк, син Міндовга та хрещений батько Юрія Львови
ча19. Перебування Войшелка у цьому монастирі було тривалим, оскільки 
звідси він послав гінця до свого духовного наставника Григорія, ігумена 
монастиря у Полонному. Григорій, що був дуже мудрою і святою люди
ною, приїздив до Угровська і настановляв князя на чернече життя.

У літописній статті за 1262 р. говориться, що раніше (С.П. — у 1254— 
1255 рр.) Войшелк жив у монастирі в Полонному, де ігуменом був ви
щезгаданий Григорій20. Проте у статті 1255 р. обставини життя Войшел
ка після хрещення описані дещо інакше. Там говориться, що одразу 
після хрещення він прибув до Холма і саме тут прийняв чернецтво21. Ці 
події відбувалися у 1254 р.

Обидва повідомлення мають багато спільного, вони відрізняються 
тільки місцезнаходженням монастиря, де після хрещення перебував ли
товський князь. Немає підстав ставити під сумнів його перебування в 
Полонному, адже на це є кілька прямих вказівок у тексті літопису. Сто
совно перебування Войшелка у монастирі в Холмі ситуація складніша. 
Вище вже говорилось, що літопис не згадує жодного власне холмського 
монастиря. В той же час недалеко від княжої столиці знаходився уг
ровський монастир. Напевне, саме там у 1254 р. і прийняв чернецтво 
Войшелк. Таке припущення добре пов’язується з вибором Данилівсько- 
го монастиря Войшелком у 1268 р.

Проблема локалізації давньоруського Угровська має досить багату 
історіографію. Так, С.М. Соловйов вслід за М.П. Погодіним розміщував 
Угровськ на місці сучасного Угруйська, що знаходився між Грубешовим 
і Белзом22. В подальшому переважна більшість дослідників локалізували 
місто в іншому регіоні — на північний схід від Холма, в районі Волі Уг- 
руської. Вже О.М. Андріяшев локалізував місто саме там23 (Див. карту 2).

Народні перекази другої половини XIX ст. зв’язували давньоруський 
Угровськ з підвищенням, що знаходилось у заплаві Західного Бугу біля 
села Стильно. Це урочище було відоме під назвою «Стужвіїв».

У кінці XIX ст. на Волині були проведені значні археологічні 
дослідження, матеріали яких були опубліковні в «Археологической карте 
Волынской губернии». Серед інших В. Б. Антонович згадує і городище



ДО ПРОБЛЕМИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКОГО УТРОВСЬКА 173

Карта 2. Локалізація городища давньоруського Угровська 
(х)- варіанти локалізації городища на лівому березі Зах. Бугу 
х -  городище давньоруського Угровська

в с. Вільці Угруській. Воно було йому відоме з матеріалів Московського 
Археологічного Товариства24. На той час городище було округлим, його 
площа становила 0,5 га. У 1897 р. у Вільці Угруській проводив розвідки 
М.Ф. Біляшівський.

На жаль, городище у Вільці Угруській лишилось поза увагою істо
риків. М.С. Грушевський вважав, що літописний Угровськ розміщувався 
на лівому березі Західного Бугу25.

У 20-ті роки XIX ст. у районі Волі Угруської на правому березі Західно
го Бугу розвідкові роботи проводили М. Древко, М. Прошинський, В. Ка- 
рашевський. В урочищі «Церковка» вони зібрали матеріали XI—XIII ст. Од
нак публікатор цих матеріалів не зв’язував їх однозначно з давньоруським 
Угровськом26.

Більш ґрунтовні дослідження городища в урочищі «Церковка» на по
чатку 30-х років провів О. Цинкаловський. Він же вперше зв’язав городи
ще з літописним Угровськом27. Дослідник згадав про скарб срібних гри
вен, бронзову булаву із шипами, іншу зброю, а також прикраси, що буж  
знайдені в урочищах «Стовпове поле», «Старина», «Церковка». На той час 
городище було до половини розмите рікою і мало форму зрізаного стіжка. 
У кручі ріки прослідковувались численні людські кістяки, кераміка, виро
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би із заліза та прикраси, як писав О. Цинкаловський, ранньосереднь
овічного періоду. Опублікована була і фотографія городища.

Після Другої світової війни територія городища увійшла до прикор
донної зони, що надовго унеможливило доступ науковців до пам’ятки. В 
археологічних публікаціях 50—80 років городище згадується з посилан
ням на матеріали О. Цинкаловського, але з літописним Угровськом пря
мо не зв’язується. Дещо відмінну позицію зайняв П.О. Раппопорт, який 
вважав, що місто знаходилось проблизу сучасного села Стильно, в уро
чищі «Стужвіїв»28. У цей самий час історики локалізували місто дуже 
приблизно — в районі с. Угруська29.

М.Ф. Котляр вбачав «певну закономірність у тому, що археологи не ви
явили Угровська, оскільки він був оборонним замком, тому там не може бу
ти слідів діяльності торгово-ремісничого населення. Самі ж оборонні спо
руди Угровська... були, швидше всього, зриті польськими феодалами у дру
гій половині XIV ст., коли ними була захоплена більша частина Волині30.

У післявоєнний період польські історики однозначно локалізували 
давньоруський Угровськ на території Польщі. Так, С. Носек розміщував 
його в місці впадіння Угерки в Західний Буг31.

Починаючи з 60-х років, до пошуків міста підключилися польські ар
хеологи. Так, у 1966 р. біля церкви у с. Угруську Я. Гурбою та І. Кути- 
ловською були проведені розвідкові розкопки, результати яких, на жаль, 
залишились неопублікованими.

Дослідниці давньопольського мистецтва Є. Смуліковська та У. Рут- 
ковська вважають, що давній Угровськ знаходився на території с. Угруськ, 
біля нинішньої православної церкви, яка була збудована в 1849 р. Вони ж 
вказали на існування в середньовічному Угруську митної комори32.

У 1980 р. територія Воля-Угруської гміни була суцільно обстежена на 
предмет виявлення пам’яток археології. Тоді в с. Угруськ біля церкви 
вдалося виявити культурний шар та курган. Стаціонарні дослідження цих 
пам’яток у 1988 р. провела У. Рушковська33.

Церква розміщена на східній окраїні с. Угруськ і займає верхню час
тину невисокого підвищення над заплавою Західного Бугу. Два розкопи 
розміром 10,0 х 2,0 м розрізали весь південний схил підвищення, від вер
шини, на якій знаходився курган, до підніжжя. Метою досліджень були 
пошуки оборонного валу та рову городища, яке могло тут існувати.

Переважна більшість знахідок, що були виявлені у розкопах, належать 
до XV — середини XVIII ст. До періоду, який дослідниця широко датує 
VI—XIII ст. належать 33 фрагменти керамічного посуду.

У. Рушковська констатує, що біля церкви в с. Угруськ не виявлено 
матеріалів, які б підтверджували існування тут ранньосередньовічного, 
городища. Основним аргументом на користь цієї думки вона вважає 
відсутність слідів оборонних валів і ровів. Далі дослідниця говорить, що 
суцільні розвідки в цьому районі взагалі не локалізували жодного горо
дища, і припускає, що воно могло знаходитись у Волі Угруській на пра
вому березі Західного Бугу в урочищі «Церковка».

Ототожнення літописного Угровська з конкретною археологічною 
пам’яткою тривалий час було утруднене складною історією топоніміки
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мікрорегіону. Із затуханням життя на давньоруському городищі у серед
ньовічний період Угровськ був перенесений на протилежний берег 
Західного Бугу, на місце сучасного села Угруськ. Про час цього певних 
відомостей не маємо, однак, можна припустити, що це сталось десь на 
початку XV ст.

Найдавніші масові знахідки на території Угруська, що були виявлені 
У. Рушковською, належать до XV ст. Окрім цього, у 1429 р. писемні дже
рела вперше засвідчують факт існування в цьому селі церкви. Вірогідно, 
вона існувала на місці нинішньої, на ділянці, де майже відсутній давньо
руський археологічний матеріал.

Сказане жодною мірою не суперечить можливості продовження жит
тя на давньоруському городищі і пізніше від XIII ст. Однак споруджен
ня церкви за його межами, причому на протилежному березі ріки, та ак
тивне заселення території навкруг церкви вказує на перенесення центру 
населеного пункту або формування нового населеного пункту, який зго
дом перебрав назву старого.

Пізніше поблизу Угруська з’явився іще один населений пункт — Воля 
(Вілька) Угруська. Причому, це село швидко зростало на обох берегах 
Західного Бугу. У 1939 р. через село пройшов державний кордон, до того 
ж радянська частина села була ліквідована, а її жителі виселені в с. Но- 
воугрузьке. Таким чином нині від давньоруського Угровська походять на
зви трьох великих населених пунктів, що розміщені навколо городища — 
Угруська та Волі Угруської на території РП і Новоугрузька в Україні.

Восени 1995 р. автор провів обстеження городища, що знаходиться на 
правому березі Західного Бугу біля с. Новоугрузьке Любомльського 
району Волинської області. Отримані результати повністю підтверджують 
здогад О. Цинкаловського про його відповідність літописному Угровську.

Городище знаходиться на правому березі Західного Бугу, на відстані
I, 7 км на північ від прикордонної застави. Воно займає піщане підвищен
ня, що підноситься на 3,0 м над рівнем заплави. У південній частині цьо
го підвищення знаходиться стрімкий останець, вершину якого в давньо
руський період займав дитинець. Висота останця над рівнем заплави —
II, 0 м, а над рівнем окольного міста — близько 9,0 м. Дитинець відомий 
як урочище «Старина» або «Церковка».

Поверхня окольного міста поступово понижується в південному на
прямку, де піщане підвищення переходить у добре морфологічно вираже
ну позитивну форму рельєфу, що має назву «Стовп». Саме тут у 30-х ро
ках був знайдений скарб срібних гривен. Для означення простору між ди
тинцем та «Стовпом» інколи вживалось поняття «Стовпове поле». За
гальні розміри городища (дитинця та окольного міста) — 800,0 х 350,0 м.

Від території окольного міста дитинець відмежований глибоким ро
вом. По краях окольного міста в кількох місцях простежуються вало
подібні підвищення.

З південного сходу окольне місто обмежене заболоченим озером, що 
має характерну Х-подібну форму. Можливо, воно має штучне походжен
ня і становить собою ділянку давнього рову.
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Переважна більшість поверхні окольного міста зруйнована. Тут куль
турний шар зберігся тільки в західній частині підвищення та в районі 
«Стовпа». Матеріали з культурного шару окольного міста датуються 
XII—XIII ст. та пізнім середньовіччям.

До нашого часу збереглась тільки невелика частина дитинця городи
ща, що розмивається Західним Бугом. По краю його майданчика пло
щею 0,2 га проходить дуже розсунутий вал заввишки до 1,0 м. Сліди ва
лу помітні також на південно-східному схилі останця. Очевидно, цей вал 
зв’язував в одну систему оборонні споруди дитинця та окольного міста. 
За переказами місцевих жителів у 30-х роках під час руйнування дитин
ця Західним Бугом тут у кручі спостерігались заглиблені об’єкти, зокре
ма ями, що були заповнені обвугленим зерном.

На внутрішньому схилі валу, що захищав дитинець з півночі, був за
кладений шурф розміром 1,5 х 1,0 м. На цій ділянці під верхнім дерно
вим шаром потужністю 0,3 м залягало скупчення каміння, битої цегли та 
гумусу. Нижче цього скупчення знаходився чистий материковий пісок. 
Потужність скупчення в межах шурфу становила 0,3—0,4 м. Складається 
враження, що дане скупчення є культурним шаром дитинця, який був 
використаний для спорудження валу.

Серед битої цегли та каміння знайдено велику кількість фрагментів 
кераміки, вінчики якої мали округлий валик на кінці. Тут же виявлено 
фрагменти скляних браслетів. Ці речі датуються XII—XIII ст.

Найбільший інтерес серед знахідок становить брущата цеглина 
розміром 24 х 11,5 х 9 см. На її поверхні прослідковуються характерні 
поздовжні борозни, що були проведені пальцями. Залишки будівельного 
розчину на її поверхні відсутні. В шурфі виявлено ще кілька фрагментів 
подібної цегли.

П.О. Раппопорт встановив, що брущата цегла з такими розмірами бу
ла на Русі найранішою. У Києві, як вважає П.П. Толочко, вона з’явилась 
вже в першій половині XIII ст.34

Говорячи про причини появи цього будівельного матеріалу в давньо
руській столиці, П.О. Раппопорт висловив„два можливих пояснення: 
1) це зв’язано з князем Данилом Романовичем, який, перебуваючи в 
тісному контакті з Польщею, поширив свою владу на Київ; 2) причиною 
появи брущатої цегли у Києві були будівельники, що прибули сюди ра
зом з місією домініканців.

Якщо взяти до уваги, що на початку своєї політичної кар’єри Данило 
побудував Угровськ, де виявлена така цегла, то вірогіднішим виглядає 
перший варіант.

У шурфі також виявлено кілька фрагментів брущатої цегли, що за ви
соти 9 см мала ширину близько 13 см. Така цегла широко застосовува
лась на Волині у другій половині XIII ст.35

Знахідки брущатої цегли XIII ст. на городищі вказують на наявність 
тут у давньоруський період монументальної будівлі, швидше за все, 
церкви. Таким чином, як характер археологічного матеріалу, так і його 
датування підтверджують думку, що дане городище є залишками Уг- 
ровська.
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«НАЙБЛИЖЧИЙ ДО ХРИСТА»
(Про функцію іконографії в новій 
естетиці Гоголя)
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Павло М ИХЕД

У 1843 році в часописі «Москвитянин» була надрукована літографія з 
портрета Гоголя роботи Іванова 1841 року. Ініціатором публікації був 
Михайло Погодін, який редагував «Москвитянин». У Гоголя ця 
публікація викликала великий гнів. Обурення Гоголя було таким рішу
чим, що він згадав про цей епізод і через декілька років, коли готував до 
друку «Вибрані місця» і до того ж не де-небудь в тексті, а в «Завещании», 
яким, як відомо, відкривається книга Гоголя.

У сучасників цей вчинок Гоголя викликав доволі різку реакцію. Стало
ся непорозуміння, яке викликало жвавий обмін докорами між Гоголем і 
його приятелями і друзями, які справедливо звинуватили Гоголя в тому, 
що він, хто закликав до християнського смирення і прощення, залишаю
чи життя, відмовився вибачити близькій людині вчинок, який, мабуть, і за 
суворими етичними мірками не можна кваліфікувати як серйозний. До
сить різко виказав своє ставлення завжди врівноважений С.Т. Аксаков: 
«Я не верил глазам своим, что вы даже в завещании (я верю вам, что вы 
писали точно завещанье, а не сочиненье, хотя тому поверить довольно 
трудно), расставаясь со всем миром и со всеми его презренными страстя
ми, — позорите, бесчестите человека, которого называли другом и кото
рый точно был вам другом, но по своему»1. С.П. Шевирьов у листі до Го
голя розцінив вчинок Гоголя як «неряшество душевное, проистекающее в 
нас от неограниченного самолюбия»2 і зажадав вилучити цей фрагмент 
при підготовці другого видання книги. Реакція Гоголя була не досить пе
реконливою, але непохитною: «Я не отрекусь от моих нападений, но ря
дом с ними выставлю только, что следует взять на вески, когда произно
сишь полный суд над человеком»3. Він виявляє готовність помістити до
датковий лист-статтю «О достоинстве сочинений (и) литературных трудов 
Погодина», але відмовляється вилучати погодінський пасаж.

Чудувався і виправдовувася Погодін: «Я думал даже сделать тебе ма
ленькое удовольствие, а твоим почитателям большое. Никакой другой 
мысли не было и не могло быть. Спрашиваться в России никогда не бы
ло в обычае». І був абсолютно переконаним: «Вреда твоей собственнос
ти не произошло, в этом я уверяю»4. Та, оговтавшись, дещо пізніше ви
казав слушне припущення: «... Разве не имел какой особой мысли или 
какого особого намерения, что за тобой водилось, — придумывать, катая 
шарики, разные мудреные вещи, положим для благих, по-твоему, целей. 
О, друг мой, в простом сердце Бог почивает, говорит русская послови
ца»5. Гоголь у відповідь на виправдання Погодіна запропонував викину
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ти все із голови, назвав все непорозумінням, стверджуючи, що він «ска
зал только о неряшливости... и торопливости». Це означало вибачення, 
яке Погодін прийняв: «У меня на другой день по прочтении книги не ос
талось горести в сердце», «я спокоен и не сержусь»6.

У науковій літературі вже визначалась наявність прихованого змісту 
всієї цієї події. В. Шенрок виказав думку, що Гоголь мав на меті надру
кувати портрет і виручені кошти віддати О. Іванову, але Погодін зруйну
вав цей план. Це, звичайно, надто наївне пояснення. Першим, хто заго
ворив про важливість цього малоприметного епізоду для творчої біографії 
Гоголя, був М. Машковцев7 — автор цілого ряду серйозних праць про 
зв’язки Гоголя з художниками, сучасниками письменника. На думку 
дослідника, обидва варіанти портрета не відповідали уявленням самого 
Гоголя, а були лише етюдами з «натури», а крім того, «зображують Гого
ля в домашній, побутовій обстановці і дають зовсім не те враження, яке 
хотів справити своєю зовнішністю письменник»8. А тому був задум ство
рити ще один портрет, який так і не був написаний, бо «передчасною 
публікацією івановського етюду гоголівський задум портрета був знище
ний, і від нього залишились лише підготовчі роботи». Про саму приро
ду задуму Гоголя, з погляду дослідника, Іванов знав, а етюди до «Явлен
ня Месії» і були підготовкою до того гоголівського портрета. А найбільш 
вдалим’ виявився образ «найближчого до Христа», прообразом якого був 
Гоголь. Слід при цьому відзначити виказане припущення про те, що 
«цей персонаж і його роль у картині обдумані і передані Іванову самим 
Гоголем»9 видається нам слушним і воно заслуговує на особливу увагу. 
Це жгшгнашу-думку, стосується і появи портрета Гоголя, який був єди
ним в практиці художника (О. Іванов називав портретний живопис «сво
лочью»). І виконаний він був «від усіх у великій таємниці», і місцезнахо
дження його було таємницею, «як того завжди бажав за життя наш зна
менитий покійник», — свідчив О. Іванов10.

Зіставлення різних фактів і подій дає нам підстави думати, що Гоголь 
надавав своєму зображенню особливого значення і поява його в образі 
«найближчого до Христа» була добре зваженою і продуманою акцією, як 
і конфлікт, що виник між ним і Погодіним із-за самочинного оприлюд
нення ним портрета Гоголя.

У цьому зв’язку виникає багато запитань. Яку ж мету переслідував Го
голь, з’явившись на картині «Явлення Месії», які мотиви змусили пись
менника в «Завещании» заводити розмову на цю тему, висловлюючись 
різко і як для такого випадку надто просторо.

Про те, що Гоголь надавав важливого значення візуальному образу ав
тора слова, свідчить, наприклад, його лист до О. Смирнової: «... портрет 
друг друга мы должны иметь перед глазами, когда мы пишем друг другу. 
Иначе слово будет холодно и не всегда впопад»11. Іншими словами — 
портрет, зображення письменника відіграє важливу роль в рецепції навіть 
епістолярного тексту, що вже говорити про той тип тексту, до якого звер
нувся письменник у «Вибраних місцях». Як відомо, його жанрово-стильо
ву основу становить «сповідь-проповідь», що домінує в стилістиці книги 
і визначає природу художнього слова письменника, в останній період
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творчості. Гоголь ясно розумів, що проповідне слово потребує особливих 
умов і обставин. Проповідне слово — вершина айсбергу, воно може 
спрацьовувати і досягати мети лише тоді, коли воно буде підготовлене, 
коли буде створена атмосфера, яка б сприяла його дієвості. Проповідне 
слово реалізується лише в атмосфері сакральності і саме витвору ситуації 
сакралізації письменницького слова слугує і гоголівська іконографія.

Простіше зрозуміти в аспекті цієї проблеми появу Гоголя на картині 
О. Іванова. «Найближчий до Христа» зображений художником в ескізі до 
картини в момент глибокого потрясіння, страху і усвідомлення своєї 
гріховності. Цей стан душі відповідає і багато в чому подібний тому пе
режитому, що і підготувало «Вибрані місця». В «Завещании», описуючи 
свій стан, говорить про згадувані відчуття: «не мне, худшему всех душою, 
страждущему тяжкими болезнями собственного несовершенства, произ
носить такие речи», або добре відоме: «соотечественники, страшно!...», 
чи: «замирает от ужаса душа...» А в статті «Исторический живописец 
Иванов», що вміщена у «Вибраних місцях», Гоголь, описуючи тих, хто 
кається, акцентує саме на цьому: «четвертые понурили главы в сокруше- 
ньи и покаяньи»12. Так що «найближчий до Христа» у О. Іванова до пев
ної міри ілюструє і додає у зображенні того стану, який передає у «Виб
раних місцях» письменник, що пережив страх, спокуту і преображения.

Важливим в композиції ескізу 
і картини є те, що персонаж з облич
чям Гоголя знаходиться найближче до 
Христа. З ним першим Христос буде 
говорити,^ до нього першого будуть 
звернуті Його слова. Він вже тим ви- 
бранець, його місце особливе, він 
«найближче до Христа». Сучасний 
дослідник композиції «Явлення 
Месії», відзначаючи, що простір кар
тини виражає моральні уявлення ху
дожника, додає: «Направленість і по
тенціал руху, різні для кожної даної 
точки композиції, ступінь охоплення 
простору, назагал форма просторово
го буття персонажу виступає смисло- 
творчим фактором характеристики»13. 
Отож поява Гоголя на картині Івано
ва має свій глибокий зміст і є части
ною глибинного задуму письменника. 
По-перше, важко навіть уявити, у 
який спосіб Гоголь, як автор творів, 
що мали викликати преображения 

Росії, міг попасти в сакралізовану сферу з такою простотою і ви
нахідливістю. А, по-друге, портрет у «Вибраних місцях» належав не тільки 
перу того ж художника, що і «Явлення Месії», а й був виконаний в одно
му бруснично-жовтуватому кольорі.

О. Іванов. Постать найближчого 
до Христа (Гоголь). 

Фрагмент ескізу-варіанта 
(із зібрання К.Т. Солдатенкова). 

Кінець 1830-х років



Саме в сакралізованому ореолі «найближчого до Христа» Гоголь мріяв 
повернутися в Росію. Досить згадати ідею Гоголя одночасного представ
лення в Росії картини Іванова і другого тому «Мертвих душ». В одному 
з листів у Рим Гоголь писав: «... пора наконец показаться на свет плодам 
мира, обдуманных во глубине души мыслей и высоких созерцаний, со
вершившихся в тишине. Хорошо бы было, если бы и ваша картина и моя 
поэма явились вместе»14. Справді, ці твори двох великих художників 
об’єднує два головні змістові центри, що виражаються в мотивах явищ і 
пророцтва. Можна сказати, що у «Вибраних місцях» відбувається явлен
ня Гоголя, а на картині Іванова він ніби перебуває у фазі каяття («каю
щимся» називав цей образ сам О. Іванов)15. Факт цей свідчить про те 
значення, яке надавав Гоголь творенню власного творчого образу. Тон
ко, з дивовижним тактом Гоголь витворює міф про самого себе.
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О. Іванов. Явлення Месії (Явлення Христа народу). 1837— 1857

Цей задум Гоголя був до певної міри порушений Погодіним, оскільки 
портрет постав перед світом передчасно, а тому не могло відбутись приго
тованого ефекту. І саме це ймовірно і викликало такий важко зрозумілий 
гнів Гоголя. До слова це вірогідно вплинуло і на кінцевий варіант карти
ни, де риси Гоголя вже ледь вгадуються на відміну від ранніх варіантів. 
Правда, колористика образу, що римується, до речі, з кольоровою гамою 
одягу Христа, збережена. Але Гоголь, гніваючись, знаходить не тільки по
рятунок своєму плану, але й могутнє підсилення йому. І робить він це в
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тому ж тексті «Завещания» з властивою Гоголю віртуозністю в «катании 
шариков». Спочатку Гоголь повідомляє про існування іншого свого порт
рета, створеного художником, ім’я якого Гоголь не поспішає називати. 
Але поперед він називає ім’я іншого художника і його знамените полот
но. Вони повинні запам’ятатись читачеві: «Художник этот уже несколько 
лет трудится в Риме над гравированием картины Рафаэля «Преображение 
Господне». Он всем пожертвовал для труда своего, — труда убийственно
го, пожирающего годы и здоровье, и с таким совершенством исполнил 
свое дело, подходящее ныне к концу, с каким не исполнял еще ни один 
из граверов»16. Саме в його виконанні, якби «пожелали бы мои соотече
ственники увидеть и портрет мой», Гоголь хотів би постати на портреті, 
на якому буде виставлено «гравировал Иорданов». І тут же з властивою 
йому настирливістю: «А еще будет справедливей, если те, которые имеют 
достаток, станут вместо портрета моего покупать эстамп «Преображенья 
Господня», который, по признанью даже чужеземцев, есть венец гравиро
вального дела и составляет славу русскую»17. Це було явне перебільшен
ня. Ось як оцінював цю роботу О. Іванов у листі до Гоголя: писав, що Іор- 
данову «удалось довести до конца свою длинную работу, но не думаю, что
бы были живительные перемены в гравюрном мире и с самым счастли
вым приветствием его важного труда. Его искусство не коренное, а под
чиненная страсть; его характер не уработан под стать наступившей эпохе 
нашего времени, и наконец, его сердце — не русское»18. Можна бути пев
ним, що Гоголь це передчував, судячи з іронічного тону Іванова, як, ма
буть і розумів, що виконаний Іордановим портрет самого Гоголя не буде 
шедевром. Але для нього головне не це, бо не бачивши у завершеному ви
гляді естампу, Гоголь називає його «вінцем гравірувальної справи» і «сла
вою російською». Не це є метою великого художника, що піклується про 
сприйняття своїх творів і витворює своєрідну режисуру цього дійства. 
Справа навіть не в словах. Головне — в ефекті, який уміло готує Гоголь. 
А він прихований в ідеї стереоскопії і взаємозаміщення двох зображень: 
портрета Гоголя і «Преображення Господня». У фокусі знаходяться сам 
автор, формула преображения і Господь. Таким чином, витворюється 
своєрідний сакралізований центр. Якщо до нього додати семантичні обер
тони образу «найближчого до Христа», то виникає досить визначений 
асоціативний ряд, витворений на візуальній основі. А зміст його — фор
мування (радше в підсвідомості, аніж в свідомості майбутніх читачів) дум
ки про належність автора до сонму вибраних, про Преображення, яке ста
лось з кпим, про те, що автор воістину — «найближчий до Христа», зв’яза
ний з Господом «сильнейшими связями, связями во Христе, которых уже 
ничего не может быть сильнее»19.

Весь цей задум знаходить завершення в главі. «Исторический живопи
сец Иванов», де Гоголь, як і в першому випадку, удостоює автора «Яв
лення Месії» найвищих оцінок, називаючи її «явлением небывалым», 
«колоссальным делом, которого не [создавал] доселе никто», «равной 
еще не было». А увінчує свого задуму розмислами «о душевном деле ху
дожника», що являє собою «явление слишком редкое в мире, явление, в 
котором не участвует произвол человека, но воля того, кто выше чело



века». І далі Гоголь конкретизує джерело творчості художника, сакралізу- 
ючи його діяльність. Він, зокрема, зазначає: «Так уже было определено, 
чтобы под этой картиной совершилось воспитание собственно художни
ка, как в рукотворном деле искусства, так и в мыслях, направляющих ис
кусство к законному «высшему назначению»20. Після цього стає зро
зумілим, що поява Гоголя в образі «найближчого до Христа» була не ви
явом волі художника, не кажучи вже про Гоголя (що вірогідно так і бу
ло!), але волею Божою. Це ж саме відчув на собі і сам Гоголь: «Я это 
знаю и отчасти испытал сам. Мои сочинения тоже связались чудным об
разом с моей душой и моим внутренним воспитанием»21. І замикаючи 
сакральне коло, Гоголь робить висновок: художник під владою Бога, «ос
тавьте его в покое, подтолкнет его Бог для вас...»22

Отож іконографія Гоголя щільно зв’язана з творчими пошуками ос
таннього десятиліття його життя, з новою естетикою письменника, од
ною із особливостей якої є сакралізація особистості самого письменни
ка, як спосіб досягнення особливої ваговитості і значимості його слова.
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