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СТАТТІ

ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

ХТО УБИВ КНЯЗІВ БОРИСА І ГЛІБА?

Петро ТОЛОЧКО

И
рагедія княжого братовбивства, що розігралася після смерті
Володимира Святославича, є однією з найдраматичніших сторінок ранньої історії

. Русі. Достатньо докладно вона висвітлена в російських літописах, у
житійній літературі. Незмінний інтерес до неї і в історіографів. Останні, як

правило, розглядали події 1015 1019 років у річищі літописних версій, хоча

зустрічаються і відступи від них. З легкої руки М. Ільїна літописні свідчення про
причетність Святополка Володимировича до смерті своїх братів Бориса, Гліба і
Святослава були поставлені під сумнів. Віддавши перевагу звісткам Еймундової
саги, (до того ж не піддавши їх критичному аналізу), М. Ільїн доходить

несподіваного висновку, що в цих кривавих міжкнязівських війнах небезгрішним
був і Ярослав Мудрий (нібито саме за його згоди було вбито князя Бориса).

Нині, коли історія значною мірою віддана на відкуп дилетантам, не обтяже-

ним ні знаннями, ні методикою аналізу давніх джерел, ні відповідальністю за

сказане, повалення авторитетів і хрестоматійних положень стало їхнім

улюбленим заняттям. Дивно, але новоявленим «правдолюбцям» надаються цілі полоси

на сторінках газет, вони із переконаністю неофітів викладають свої

«одкровення» на радіо і телебаченні. При цьому, нерідко замахуються навіть на

найсвятіше у нашій історії.
Якось автору цих рядків довелося подивитися передачу на другому каналі

українського телебачення, у якій О. Бузина (гарний журналіст, але ніякий історик)
просвіщав багатомільйонну аудиторію про те, що, мовляв, убивцею князів

Бориса і Гліба був не Святополк, як вважалося раніше, а Ярослав Мудрий. Та, власне,
і мудрим він не був. Таким його зробили історіографи. Вражало те, що ведучий
програми з непідробним інтересом слухав ці розповіді, нічого начебто не знаючи

ні про Софію Київську, побудовану Ярославом, ні про засновану ним бібліотеку,
за честьщо королівські доми багатьох європейських країн вважалині про те.

поріднитися з цим київським князем.

Погано переказавши сумніви М. Ільїна, О. Бузина доходить висновку, що
події 1015 1019 року у літописі просто-напросто сфальсифіковані на догоду
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Ярославові Мудрому. Істина ж знаходиться у сазі про Еймунда. При цьому

відчувалось, що із жодним з оригінальних документів журналіст не знайомий, а

джерелом його натхнення були інтерпретації, одержані з других та третіх рук.

Як же було насправді?
Виклад цих драматичних подій доцільно почати із висвітлення загальної

політичної експозиції, що склалася на Русі до 1015 року. Великим київським

князем у цей час був Володимир Святославич. Його сини княжили: Ярослав у

Новгороді, Святослав у землі древлян, Всеволод у Володимирі, Мстислав у

Тмуторокані, Святополк у Турові.
Готуючись до походу на Новгород, щоб провчити непокірливого сина

Ярослава, який відмовив Києву в данині, Володимир зненацька захворів. Довелося
відмовитися також і від походу на печенігів, що підійшли до південних кордонів
Русі. Замість нього цей похід очолив син Борис, викликаний із Ростова. Літопис
повідомляє, що Борис був улюбленим сином, і саме йому Володимир мав намір
передати великокнязівський стіл.

15 липня 1015 року Володимир помер у своїй заміській резиденції у Берестові.

Першим про це дізнався Святополк, який перебував під домашнім арештом у

Вишгороді. Не гаючись, він прибув до Києва і зайняв стіл Володимира. Ситуація

для нього була дуже сприятливою. Київська дружина рушила на чолі з Борисом
у похід на печенігів. Ті, що залишилися в місті, не посміли виступити проти Свя-

тополка, хоча в душі вони були проти нього. Знаючи це, він намагався підкупити
киян різноманітними подарунками. От як описується вокняжіння Святополка в

літописі: «Святополкъ же сѣде в Кыевѣ по отци своемь и съзва кыяны, и нача даяти

имъ имѣнье. Они же приимдхѵ» и н6 В"Ь сердце ИХТЬ с яко врдтья ихъ вѢша с

Борисомь»1.
Тим часом звістка про смерть Володимира дійшла до Бориса і київської

дружини, що отаборилася на річці Альті, поблизу Переяслава. Треба було терміново
ухвалити якесь рішення. Воєводи наполягали на негайному марші на Київ і

утвердженні на великокнязівському столі Бориса. «Ріпна же ему дружиид отьня: се

дружиид у тове отьня и вои: поиди, сяди Кыевѣ на столѣ отни»»2. Борис відповів

відмовою, заявивши, що він не може підняти руку на старшого брата. Більше
того, після смерті батька він готовий визнати старшим Святополка: «то сь ми вуди в

отца мѣсто». Почувши це, дружина Володимира рушила до Києва і, напевно,

присягнула на вірність Святополкові.
Аналогічно міг діяти і Борис, але він чомусь залишився зі своїми отроками у

таборі на Альті. Важко пояснити такий дивний його вчинок. Якби у Бориса були
якісь вагомі побоювання з являтися в Києві, він міг спокійно піти до свого

Ростова. Він же не зважився і на це. Можливо, його спантеличили улесливі слова

Святополка про те, що той бажає жити з Борисом у любові і готовий додати до його

отчого наділу ще щось і від себе.

Поки Борис бездіяв на Альті, Святополк, як свідчить літопис, «исподнився вез-

здкония и Каинов смысд приняв», готувався до його фізичного усунення як

можливого претендента на Київ. Знаючи, що в Києві у нього немає вірних людей,
Святополк їде у Вишгород, закликає до себе Путяту та інших бояр на раду, де і

повідомляє про свій план розправи над Борисом. Ті заявляють, що готові голови

свої покласти за Святополка й охоче погоджуються виконати його наказ.

Вбивці вирушили уночі, щоб їх ніхто не бачив. На світанку вони прибули в

розташування табору Бориса. Той уже не спав, співав заутренню. Хтось із його

наближених усе ж побачив змовників і доповів про це князеві, однак він же

продовжував молитися і прохати Бога про порятунок. Закінчивши молитву, Борис
приліг на ложе. У цей момент на нього накинулися вишгородські вбивці.
Списами вони пробили тіло Бориса і його слуги Георгія. Також були вбиті багато



ХТО УБИВ КНЯЗІВ БОРИСА ІГЛІБА? 5

отроків Бориса, що охороняли його. Загорнувши тіло князя в шатро, вбивці
поклали його на віз і повезли до Святополка. Після прибуття з ясувалося, що Борис

ще живий, і тоді, за наказом Святополка, він був добитий варягом. Діставши меч,

той пробив Борисові серце. Потім тіло князя привезли у Вишгород і поховали у

церкві святого Василя.

Чесно виконавши свій обов язок, вбивці, як свідчить літописець, прийшли до

Святополка за похвалою, а, головне, за винагородою. Він називає імена головних

злочинців. Це Путьща, Талець, Єловит, Ляшко. «Отецже ихъ сатана»

підсумував свою розповідь літописець.
Наступною жертвою став муромський князь Гліб. Одержавши з Києва звістку

про хворобу батька, надіслану послами Святополка, він, нічого не підозрюючи,
негайно рушив у дорогу. З нечисленною дружиною, кінним маршем, прибув він

до Смоленська, щоб далі продовжити шлях до Києва у човнах по Дніпру.
У цей час про кривавий злочин Святополка і змову проти Гліба стало відомо в

Новгороді. Цю звістку приніс Ярославові гонець із Києва від сестри Предслави.
Ярослав намагається запобігти убивству Гліба. Він посилає до нього посла, який

повідомляє про смерть батька й убивство Бориса, і просить не ходити в Київ.

Довідавшись про це, Гліб заявив: «Луче бы ми улгрети съ братомъ нежели жити

НА СвНіТ^ семь. Аще БО БЫХЪ, врлте МОИ, виделъ лице ТВОЄ АНГЄЛСКОЄ, умерЛЪ БЫХ
с тобою»3. З наступних слів Гліба виявляється, що він не мислив свого життя без

єдинокровного й улюбленого брата, і готовий був іти до Києва, на заклання.

Поки ж стояв табором на Смядині, обмінювався грамотами з Ярославом і молився за

померлого батька й убитого брата.
Як довго продовжувалося стояння Гліба на Смядині, ми не знаємо. Але, певне,

достатньо довго, якщо Святополк дізнався про це і встиг надіслати сюди своїх
найманих убивць. Гліб був на кораблі, коли на нього увірвалися озброєні люди. Якийсь
чоловік на ім я Горясер велів негайно зарізати Гліба. Виконав цей лютий наказ княжий

кухар на ім я Торчин. Літописець зазначає, що Гліб зовсім не опирався вбивцям, але

був принесений у жертву Богу як ягня непорочне. Трапилося це 5 вересня 1015 року.

Так на шляху до єдиновладдя Святополк прибрав ще одного можливого

претендента. Згодом тіло Гліба було перевезено у Вишгород і поховано поруч із

могилою Бориса «у церкви святаго Еасилья».

Підступні убивства братів Бориса і Гліба мали широкий резонанс не тільки на

Русі, але й далеко за її межами. Руська православна церква оголосила братів
мучениками і страстотерпцями, захисниками руської землі. Святополк одержав у

народі прізвисько Окаянного.
Як свідчить розлога стаття «Повісті минулих літ» 1015 р., Святополк на

цьому не зупинився. Незабаром долю Бориса і Гліба розділив і Святослав, князь

древлянський. Намагаючись уникнути розправи, він утік до Угорщини, але

прихильники Святополка наздогнали його у Карпатах і вбили.

Таким чином, судячи зі звісток «Повісті минулих літ», убивства братів

Бориса, Гліба і Святослава відбулися у 1015 році. Хто міг бути зацікавлений у їх

смерті в цей час? Безумовно, тільки Святополк. Несподівано посівши
великокнязівський стіл і розуміючи, що з численних спадкоємців Володимира у нього

найменше шансів утримати його у своїх руках, він намагався прибрати з дороги

можливих конкурентів. Тим більше, що вони не були йому єдинокровними
родичами. Святополк вважав себе сином Ярополка (найвірогідніше, так і було).

Літописець у статті 980 р. з цього приводу зауважував таке: «Володимер же зллеже

жену БрАТЬНЮ грекиню, И БнепрАЗДНА от нея родися Святополкъ»4. У Києві і на Русі
говорили, що Святополк народився від двох батьків.

Є підстави стверджувати, що Володимир також не визнавав у душі
Святополка за сина, а тому не любив його і, зрозуміло, не збирався передавати йому
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київський стіл. Ставши великим князем, Святополк, який мав комплекс

неповноцінності у зв язку зі своїм походженням, міг перенести свою образу на

Володимира і на його ні в чому не повинних синів. Подібна думка, очевидно,

приходила в голову і літописцям. Не випадково вони завершували розповідь про

народження Святополка такою сентенцією: «Отъ гргкх0КЬМАГ0 во корени золъ плодъ быва-

еть: ПОНЄЖЄ Б"Ь была мати его черницею, а второе, Володимеръ ЗАЛЄЖЄ ю не ПО БрАКу,
преЛЮБОД^ИЧИЧЬ БЫСТЬ уБО»5.

Вище ми мали можливість переконатися, що Ярослав дізнався про смерть
батька й убивство брата Бориса від гінців сестри Предслави, таємно відправлених
із Києва в Новгород. Цей факт, а також тисячоверста віддаленість Новгорода від
Києва не лишають жодного сумніву в його непричетності до цього убивства. Та й

у чому могла полягати вигода Ярослава від смерті своїх молодших братів? Ні

Борис, ні Гліб, ні Святослав у Києві не княжили, і їхнє усунення ні на крок не

наближало його до заповітної цілі. Київ як був у руках Святополка, так у них би і

залишався. Отже, Ярославові, якщо він і справді вирішив домагатися Києва за

будь-яку ціну, необхідно було прибрати зі своєї дороги Святополка. Це він

узурпував батьківський стіл, і саме його усунення відкривало дорогу Ярославові у

Київ. Майже чотирирічна боротьба між ним і Святополком за великокнязівський

стіл підтверджує логічність подібних припущень.

Підозри у причетності Ярослава до убивства братів, якби вони були хоч

найменше обґрунтованими, поставили б під сумнів джерелознавчі можливості

вітчизняного літописного фонду. Адже вони рівнозначні звинуваченню наших

древніх хроністів у навмисній і жахливій фальсифікації історії. Зрозуміло,
можна було із симпатій або остраху промовчувати якесь непривабливе діяння свого

князя. Проте по-єзуїтськи перекласти його смертний гріх на іншого, створивши
при цьому в деталях і подробицях історію, придумати неіснуючих виконавців

лиходійства було б вищим за їхнє розуміння честі і совісті.
Як відомо, все таємне з часом може стати явним. Припустімо, Ярославові за

життя вдалося уберегти себе від злої слави, хоч це і мало ймовірно, але після

смерті обов язково знайшлися б люди, що повідали б світу про його гріхи. Адже

не можна припустити, що в таємній змові проти Святополка брали участь усі
покоління руських літописців.

А як же бути зі свідченнями Еймундової саги, запитає недовірливий читач?
Та ніяк. Вона взагалі не містить даних про убивство Бориса і Гліба. Те, що на

думку М. Ільїна і його послідовників, має стосунок до Бориса, насправді
відноситься до Святополка, до того ж, присмачено значною часткою фантазії. Щоб не

бути голослівним, звернемося до самої саги.

Ще до походу на південь Еймунд на раді з родичем Рагнаром та іншими

знатними норманами розповів, що відбувалося на той час на Русі: «Я слышал о смерти

Вальдимара конунга с востока из Гардарики, и эти владения держат теперь трое

сыновей его, славнейшие мужи его. Он наделил их не совсем поровну одному

теперь досталось больше, чем двум, и зовётся Бурицлав тот, который получил

большую долю отцовского наследия и он старший из них. Другого зовут Ярицлейв,
а третьего Вартислав. Борицлав держит Кэнугард, а это лучшее княжество во

всём Гардарики, Ярицлейв держит Хольмгард, а третий Полтескью»6.
У цій, достатньо реалістичній картині поділу Русі між спадкоємцями

Володимира Великого, коли Святополкові, справді старшому із синів, дістався Київ,

Ярославові ( Новгород, а Брячеславу Полоцьк), дещо бентежить ім я старшого

князя. Він названий Бурицлавом, що перегукується з ім ям Борис. Але неважко

здогадатися, хто ховається під ним. Дослідники вже давно дійшли
обґрунтованого висновку, що ім я це походить не від Бориса, а від Болеслава, і з явилося в сазі

тому, що Болеслав був союзником Святополка і в боротьбі з Ярославом за Київ



ХТО УБИВ КНЯЗІВ БОРИСА ІГЛІБА? 7

відіграв головну роль. Як вважає Т. Джаксон, заміна ця тим більш зрозуміла, що
ім я «Бурицлав» зустрічається й у давньоскандинавській літературі.

За неупередженого аналізу повідомлень саги неважко переконатися, що все,

розказане в ній про Бурицлава, без сумніву, стосується Святополка. Перша

сутичка Ярослава і Святополка, як про неї розповідає «Повість минулих літ»,

відбулася на Дніпрі під Любечем восени 1015 року. У ній брали участь союзники

Ярослава варяги, а тому в сазі бій описаний достатньо близько до літопису. З

київського боку керував полками Бурицлав, з Новгородського Ярицлейв.
Супротивники стали на герць на березі великої ріки. За літописом це ріка Дніпро. Бій був
жорстокий, але завдяки Еймундові опір Бурицлава було зломлено, і його військо в

паніці розбіглося. Сага свідчить: «Говорили, что Бурицлав погиб в том бою» 7.

З наступної розповіді, проте, з ясовується, що Бурицлав залишився живим і

готувався до нового бою з Ярославом. Це зупинило останнього від розірвання
договору з Еймундом, і він продовжив його ще на дванадцять місяців. У сазі

говориться, що Бурицлав у цей час жив у Б ярмаланді (Біломор я. П.Т.), але, як

слушно вважала ще Є. Ридзевська, під ним треба розуміти країну печенігів, що
були в спілці зі Святополком8. Подальший виклад подій підтверджує
обгрунтованість такого припущення.

Наступна сутичка Бурицлава і Ярослава, як свідчить сага, відбулася біля стін
міста. Вона не дає назви цього міста, але навряд чи може бути сумнів у тому, що
йдеться про Київ. Його втратив Святополк і його ж намагався повернути за допомогою

печенігів. У «Повісті минулих літ» ця подія датується 1036 роком, але в інших

літописах про напад печенігів на Київ йдеться під 1017 роком. Ця дата видається

правильною вже хоча б тому, що Еймунд, який брав участь у відбитті печенізького нападу,

перебував на Русі з 1015 по 1022 року і, природно, не міг битися під Києвом у 1036 році.
Почався жорстокий бій. З обох сторін загинуло багато воїв. Ярослава, проти

дружини якого був особливо сильний натиск, було поранено в ногу. Зрештою,
завдяки хоробрості Еймунда, терези схилилися на користь Ярослава, і Бурицлав
змушений був облишити надію на оволодіння містом. Із залишками б ярмів
(печенігів. П.Т.) він тікає у напрямку якогось лісу. Його переслідує Еймунд із
своїми людьми. Знову, як свідчить сага, пройшла чутка, що Бурицлав-конунг
знешкоджений і можна святкувати велику перемогу. Виявилося, проте, що
варяги видали бажане за дійсне.

Незабаром у Києві знову виник конфлікт через платню норманам. Вона їм

належала за договором, але Ярослав не поспішав виконувати свої зобов язання. У

розмові з Еймундом він нібито заявив: «не хочу я выбирать, чтобы вы ушли, но не

дадим мы вам такого же большого жалованья, раз мы не ждем войны»9. У

відповідь хитрий Еймунд запитав Ярослава, а чи знає він напевно, що конунг

Бурицлав убитий? Під час розмови з ясовується, що той живий, знаходиться в Тюр-
кланді (у землі печенігів. П.Т.) і готується до нової війни.

Еймунд змальовує Ярославові, що може відбутися у разі перемоги Бурицлава. Він

відступиться від християнства, поділить країну між лютими кочівниками і вижене з

неї усіх родичів Ярослава. Далі він викладає підступний план усунення Бурицлава.
Ярославові він ставить таке питання: «Как же быть, господин, если мы доберемся до

конунга убить его или нет? Ведь никогда не будет конца раздорам, пока вы оба

живы». Після деяких роздумів Ярослав нібито відповів: «Не стану я ни побуждать
людей к бою с Бурицлавом конунгом, ни винить, если он будет убит»10.

Отримавши напівзгоду Ярослава, Еймунд приступив до реалізації свого

плану. До виконання задуму було залучено десять кращих і надійних дружинників,
а також родича Еймунда Рагнароку. Спорядившись як купці й осідлавши коней,
варяги вирушили в дорогу. До ночі вони досягли місця, де, за припущенням

Еймунда, мав стати табором Бурицлав. «Я дізнався, сказав він своїм товари-
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шам, що тут має бути нічліг у Бурицлава конунга і будуть поставлені на ніч

шатри». Знайшовши краще місце для шатра і справедливо вважаючи, що саме

тут розташується Бурицлав, варяги нагнули дерево, прив язали до його вершини

мотузку і закріпили її кінці. Зробивши це, вони відійшли в ліс і залягли там.

Незабаром на лісову галявину прибув Бурицлав із загоном. Вони справді
поставили тут свої намети. Кращим серед них був намет конунга, його поставили саме там,

де припускав Еймунд. Коли настала глибока ніч, і табір Бурицлава охопив

безтурботний сон, туди проникли варяги. Непомітно вони накинули петлю мотузки на тичину

намету Бурицлава, а потім розрубали ті кінці, що утримували дерево у зігнутому
положенні. Воно різко випрямилося і зірвало намет конунга. Тоді Еймунд і його
дружинники накинулися на сплячих Бурицлава та його охоронців і вбили їх.

Перед тим, як продовжувати цю страшну повість про убивство Бурицлава,

необхідно зазначити, що дотепер у ній не було практично нічого, що б ріднило її з

описом убивства князя Бориса в «Повісті минулих літ». І наступні дії варягів
мало чим нагадують дії убивць Бориса.

Відрізавши голову Бурицлаву, Еймунд поспішає з нею до Києва. Зранку він

іде до Ярослава і розповідає йому всю правду про те, що трапилося. На

підтвердження він демонструє голову Бурицлава і запитує Ярослава, чи впізнає він її. Ко-

нунг упізнав і нібито почервонів. Далі Еймунд заявив, що нормани зробили свою

справу, тепер Ярославові слід подбати про те, щоб тіло його брата було з

почестями віддано землі. На це Ярослав відповів, що оскільки варяги поспішно

вирішили і зробили цю справу, то нехай вони і потурбуються про поховання тіла.

Ті знову поїхали на місце убивства Бурицлава. Табору там уже не було, але

обезголовлене тіло Бурицлава лежало на місці убивства. Варяги обрядили його в

одяг, приклали голову і привезли до Києва. Тут і відбулося поховання

Бурицлава, про яке, як запевняє сага, знав багато хто. Після цього весь народ у країні
потрапив під руку Ярицлейва.

На закінчення коротко зупинимося на історіографії цього питання. Більшість

безпосередніх дослідників змісту Еймундової саги не мала жодного сумніву в тому, що в

ній розповідається про драматичне протистояння Ярослава із Святополком. Згідно з

А. Лещенком, свідчення саги про смерть Бурицлава, якщо до нього поставитися не-

упереджено, здається більш правдоподібним, ніж літописна версія11. М. Ільїну, який
щодо інших сюжетів беззастережно довіряв сазі, здалося, що тут ідеться не про Свя-

тополка, а про Бориса. Єдиним аргументом на користь цього була, як йому
здавалося, схожість розповіді саги з літописною повістю про убивство Бориса. Не маючи

жодних додаткових доказів і обмежившись лише порівняльним аналізом обставин

двох убивств, М. Ільїн, проте, недвозначно натякнув на причетність Ярослава до

смерті князя Бориса12. Пізніше це необґрунтоване припущення повторили А.

Хорошее, А. Назаренко, А. Головко, не додавши до нього й грама власної аргументації.

Що й казати, висновок не тільки оригінальний, але й сенсаційний. Однак і

відповідальний. Робити його на такій хиткій фактологічній базі, до того ж,

певним чином інтерпретованій, щонайменше несерйозно. Від джерела у цьому

випадку узято більше, ніж воно могло дати. М. Ільїн, перш ніж робити подібне
сумнівне відкриття, повинен був показати, як Бурицлав-Святополк
перетворився в Бурицлава-Бориса. Адже у всіх подіях саги Бурицлав це Святополк, що

веде боротьбу з Ярославом за Київ. Іноді сага немовби об єднує образи Святопол-

ка і Болеслава, що також можна цілком пояснити, оскільки вони були
союзниками й у ряді епізодів виступали спільно.

Суперечить висновкам М. Ільїна і хронологія подій. За літописом і житійним

сказанням, убивство Бориса відбулося відразу ж після смерті Володимира й

утвердження в Києві Святополка, тобто у 1015 році. Ярослав у цей час княжив у

Новгороді і навіть не знав, що діється на півдні Русі.
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М. Ільїн вийшов із цього, здавалося б, непереборного утруднення таким

чином, що переніс час убивства Бориса з 1015 на 1018 рік. При цьому він уточнив,

що це могло відбутися під час підготовки Ярослава до війни з Болеславом. І

знову, крім авторської логіки, що базується на внутрішньому переконанні, жодних

документальних доказів він не навів. Просто їх немає в природі.
Висновок М. Ільїна ставить ряд питань, на які не можна відповісти. Де був і

що робив князь Борис протягом майже чотирирічного суперництва за Київ Свя-

тополка і Ярослава? Чому Ярослав вирішив виконати свій намір не 1016 або

1017 року, коли відносно міцно сидів у Києві, а в 1018 році, у переддень
вторгнення військ Болеслава і Святополка на Русь? І, нарешті, як пояснити, що князь

Борис знаходився на відстані денного шляху від Києва на чолі війська кочівників

(турків і бело-куманів за термінологією саги)? Адже вони ніколи не були його
союзниками. Навпаки Борис за дорученням батька воював із печенігами.

Висловлених аргументів достатньо, щоб назавжди відвести необґрунтовані
підозри М. Ільїна та його послідовників. У сазі, безумовно, йдеться про убивство

Святополка. Інша справа, чи можна їй довіряти. Не виключено, що це лише

черговий епізод героїзації її головного персонажа Еймунда, покликаний
підкреслити невдячність скупого і хитрого Ярослава, а заодно й кинути на нього тінь

братовбивства. Дослідники вже давно звернули увагу на те, що до сцени, де Еймунд
повертається до Ярослава з відрубаною головою Бурицлава, а той при цьому

червоніє, є паралелі в сазі про Харальда Суворого Сноррі Стурлусона. Там Хакон

Іварсон вбиває Асмунда, племінника і вихованця датського конунга Свейна,

приносить Свейну відрубану голову Асмунда, і конунг рясно червоніє13.
Відповідно до саги, спогади про братовбивство були причиною остаточного

розірвання Ярослава з Еймундом. Як гадав А. Сенковський, супротивники
норманів, які знали про їхнє таємне лиходійство, говорили князю, що він не має

тримати варягів при собі, оскільки їхня присутність нагадує йому про здійснене

ними убивство його брата.
Чи так було в реальному житті, чи ні, сказати важко. І навряд чи доведеться

з ясувати це в майбутньому без додаткових джерел.

1 Повесть временных лет. М.; Л., 1950. 4.1. С. 90.
2 Там же. С. 92.
3 Там же. С. 92
4 Там же. С.56.
5 Там же. С.56
6
Джаксон Т.Н. Исландские корлевские саги о Восточной Европе. М., 1994. С. 106.

7 Там же. С. 109.
8 Рыдзевская ЕА. Сведения о Старой Лодоге в древнесеверной литературе // КСИИМК. 1945.

Вып. 11. С. 51 65.
9
Джаксон Т. Исландские королевские саги... С. 112.

10
Див.: Там же. С. 113.

11
Лещенко А.И. «Eymundar Gaga» и русские летописи // Известия АН СССР. Cep. VI.

1926. Т. 20. № 12. С. 1069 1071.
12 Ильин Н.Н. Летописная статья 6523 и ее источники. М., 1957. С. 160 164.
13
Джаксон Т. Исландские королевские саги... С. 170.
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оли 20 лютого 1054 р. у Києві помер Ярослав Володимирович Мудрий,
він залишив заповіт, «ряд», яким визначив долю своєї держави,

розподіливши її землі поміж п ятьма синами, що на той час залишалися

серед живих. Старшому Ізяславу дістався Київ, наступному за віком Святославу
Чернігів, третьому Всеволоду Переяславль Південний, четвертому Ігореві
Володимир, п ятому В ячеславу Смоленськ. Так пише «Повість минулих літ» *. Ряд
пізніших літописних ізводів (Новгородський перший, Тверський, Авраамки та ін.)
доповнюють картину земельних спадщин кожного з трьох старших Ярославичів.
Так, наприклад, Ізяслав одержав ще й Новгород Великий і низку міст у Київській

землі2. Та коли померли молодші Ярославичі: 1057 р. В ячеслав, а 1060 р. Ігор,
брати поділили їхні волості поміж собою. Синам померлих не дісталось нічого, вони

перетворились на безземельних, яких у науці прийнято називати князями-ізгоями.

Це посіяло зерна усобиць на Русі, що проросли двома десятиліттями пізніше.

Порядок передання князівських престолів (давньоруські джерела звуть їх столами) за

принципом родового старійшинства, від старшого брата до наступного за віком,
приводив до того, що молодше покоління Ярославичів ще довго чекало своєї черги на

посідання того чи іншого престолу. А смерть навіть всесильного Святослава

Ярославича в кінці 1076 р. перетворила, по суті, його трьох синів на таких ізгоїв. Найбільш

колоритною й контрастною постаттю серед них був Олег...

«Тогда, при Олзе ГорислАвличи/ сеяшеться и рлстяшеть усовицАлги,/ погиблшєть

жизнь Ддждьбожд внукд;/ в княжих крлл\олдх вбци человєколгь скрдтишдсь./ Тогда по

Риской земли ретко рдтдеве КИКАХУТЬ,/ НЪ ЧАСТО ВрАНИ ГрАЯХѴТ Ь,/ трупид севе деляче...»3. Ця
вражаюча, гостро-емоційна і, водночас, історично реальна картина, намальована

невідомим співцем «Слова о полку Ігоревім», викликає подив вже тому, що

відноситься до давно минулих часів: похід Ігоря Святославича на половців відбувся
1185 р., тоді як події, художньо відбиті в наведеному уривку пам ятки, сталися

століттям раніше в кінці 70-х 90-х роках XI ст.

Влучно й осудливо прозваний у «Слові» Гориславичем4, онук Ярослава
Мудрого Олег був чи не найбільш яскравим і суперечливим у своїх вчинках членом

дому Рюриковичів кінця XI початку XII ст. Рік його появи на світ (як, утім, і
абсолютної більшості представників правлячої династії) залишився невідомим. З
літописів можна довідатись, що двома старшими синами Святослава Ярославича
(помер у кінці 1076 р.) були Гліб і Роман, які загинули, відповідно, у 1078 і

1079 рр. З повною впевненістю є підстави твердити, що молодшим сином

Святослава був Ярослав. Такої ясності немає щодо середніх за віком синів Святослава,

Давида і Олега. Історики вважають старшим серед них Давида на тій хиткій

підставі, що в рішеннях Любецького з їзду князів 1097 р. його поставлено

першим у переліку нащадків Святослава Ярославича, що були тоді серед живих5, а

також через те, що саме йому дісталась тоді головна «отчина» Чернігів із

волостю, тоді як Олег просто одержав якісь (невідомі з літопису) володіння в Черніго-
во-Сіверській землі. Та й у подальших переліках Святославичів у літописах

кінця XI перших років XII ст. Давида завжди поставлено на перше місце. Тим

часом, відомо, що такі переліки звичайно вибудовувались у порядку фізичного

старшинства нащадків Ярослава. Та чи був насправді Давид старшим від Олега?!

Існують вагомі джерельні підстави вважати саме Олега старшим братом

Давида. Насамперед, перший з явився на історичному подіумі майже 20-ма роками
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раніше від другого. «Повість минулих літ» уперше згадує Олега Святославича під

1076 р., коли він за дорученням батька, в ту пору великого князя київського,

разом із братом у перших Володимиром Мономахом ходив допомагати Польщі
проти Чехії6. Так уперше сплелися долі нашого героя і його брата в перших, в

майбутньому уславленого державного діяча, полководця і письменника Давньої Русі
Володимира Всеволодича, прозваного за родовим ім ям своєї матері,
візантійської принцеси, Мономахом. Протягом сорока років крокуватимуть вони

шляхами історії, та їхні долі будуть разюче різними... З літопису створюється

враження, що Олег тоді княжив на Волині, однак, за відомостями В.М. Татіщева,
спочатку він був намісником батька в Ростовській землі. «З переведенням на

південь, на Волинь, Олег входив у світ великої київської політики, однак

раптова смерть батька поставила його на місце, що відповідало його реальному
становищу в родовій ієрархії Рюриковичів»7. Те становище було зовсім незавидним,

особливо коли зважити на гордовиту вдачу й буйний темперамент цього сина

Святослава. З іншого боку, в офіційній князівській ієрархії Олег стояв вище

Мономаха за порядком родового старійшинства у заміщенні столів, бо все ж таки його

батько Святослав був старшим братом Мономахового, Всеволода.
У середині 1077 р. у Києві знову вокняжився старший син Ярослава Ізяслав. Він

повернувся з вигнання, куди його відіслали брати Святослав і Всеволод. Головною

пружиною того вигнання був честолюбний Святослав. Тому не дивно, що Ізяслав,

котрий одразу помирився з м яким і поступливим Всеволодом, одразу ж вигнав

Олега з м. Володимира Волинського. А Волинська земля дісталась Ізяславу,
котрий спробував перетворити її на спадкове володіння своєї родини, тобто у домен.

Важко сумніватися в тому, що Олегові тоді не дали нічого. І він з сина

великого князя київського (яким був його батько в 1073 1076 рр.) перетворився на

князя-ізгоя подібно до іншого свого брата в перших Бориса В ячеславича,
котрий марно претендував на батьківський Смоленськ. На користь цієї думки

свідчить таке місце із знаменитого «Повчання» Володимира Мономаха: «...К

отцю придох Чернигову. И Олег приде, из Володилгеря выведен, и возвлх и к coce нл овед со

отцем в Чернигове, на Крдснемь дворе...»8. Це сталося на пасху 1078 роком.

Напевне, тоді Олег рішуче вимагав у Всеволода, тодішнього чернігівського князя,

волості в Чернігово-Сіверській землі, але одержав відмову.
Мовлене посередньо підтверджується «Повістю минулих літ». Джерело

засвідчило прихід Олега до Всеволода з Мономахом, а далі безсторонньо відзначило:
«Бежд Олег, сын Святослдвль, месяцд дприля 10-го»9. Певно, той невеселий обід
завершився скандалом, запальний (як випливає з його наступних вчинків) Олег міг

образити Всеволода Ярославича і, побоюючись відплати, подався до Тмуторокані,

притулку князів-ізгоїв. Можна думати, що і у Всеволода з Мономахом були серйозні

претензії до Олега. За рік до того недавно згаданий мною Борис В ячеславич
спробував заволодіти Черніговим і дійсно захопив місто, але протримався у ньому лише

вісім днів. Вигнаний Мономахом, Борис, за словами літописця, втік до Тмуторокані
до Романа, брата Олега. Мабуть, Всеволод і його син запідозрили Олега у зв язку з

Борисом і, як показав розвиток подій, зовсім небезпідставно.
Висловлювалась думка, ніби втеча Олега до Тмуторокані була задумана

заздалегідь і була частиною загального плану Святославичів і Бориса В ячеславича,

спрямованого на скинення київського князя Ізяслава і чернігівського

Всеволода10. Гадаю, однак, що вчинок Олега був спонтанним і емоційно-нерозважливим.

Роман, Олег і Борис, могло бути, сподівались привернути на свій бік хозарських

і касозьких князів, але на їхні заклики відгукнулись лише половецькі хани,

завжди готові грабувати і плюндрувати Русь.
Улітку 1078 р. Олег з Борисом форсованим маршем рушили на Русь. Роман із

своєю бойовою дружиною залишився у неспокійній Тмуторокані, що вже тоді,
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напевне, відчувала тягар панування владних і буйних Святоелавичів. Спочатку
Олег і Борис 25 серпня розбили військо Всеволода, що змусило його просити
допомоги у Ізяслава київського. Старший брат взяв близько до серця біду

молодшого, заявивши йому, як свідчить київський літописець: «Брате! Нетуживе. Аще ву-
дет нама причастье (місце. М.К.) в Русскеи земли, то овелга; аще лишена вудеве, то

ова. Аз сложю голову свою за тя»11. Ці слова виявились пророчими.

На початку жовтня Олег Святославич і Борис В ячеславич зустрілись з

об єднаними силами Ізяслава, його сина Ярополка, Всеволода і його нащадка
Мономаха. В останню мить Олег завагався, не бажаючи, певно, розв язувати
братовбивчу війну. Та Борис залишився непримиренним і гордо кинув йому: я один

стану проти них усіх! З жовтня 1078 р. в урочищі Нежатина Нива біля Чернігова
відбулася кривава битва, на самому початку якої загинули великий князь

київський Ізяслав Ярославич і князь-ізгой Борис В ячеславич. Як вважав автор

«Слова о полку Ігоревім», «тьи бо Олег мечем крамолу ковашє и стрелы по земле се-

яшє», а благородний Борис поклав голову «за овиду Олгову, ХРДБРД и *мада

князя»12. Здається, настав час сказати про те, чому співець «Слова» так часто й

навіть настирливо згадує Олега, котрий не мав прямого стосунку до нещасливого

походу Ігоря Святославича у Половецький степ 1185 року.
А цих згадок дійсно багато. Коли воїни Ігоря відпочивають в Половецькому

степу, автор вигукує: «Др&илет в поле Ольгово хрлкрое гнездо». Це ще можна зрозуміти
так, що героїчна пісня згадує родоначальника династії, до якої належав Ігор,
династії Ольговичів. Але ось родоначальника всіх чернігівських князів

Святослава Ярославича «Слово» не згадує ні разу. Чомусь поет ставить удільного князя

Олега Святославича нарівні з самим Ярославом Мудрим і навіть римським

імператором: «Были вечи Трояни, минули летл Ярославля;/ были пълци Олговы,/ Ольга Свято-
славлича» . І навіть в урочистому фіналі «Слова» не забуто Олега: «Рек Боян и Ходы-
НА,/ Святъславля13 песнетворЦА,/ стлрлго времени Ярославля,/ Ольгова коганя хоти»14
(тобто, князя Олега улюбленці. М.К.).

Тому є зрозумілим, що поет не випадково зосереджується на подіях майже

столітньої давнини, пов язаних з ім ям Олега Святославича. Сенс цієї

зосередженості в самій природі відчуття часу в давньоруському суспільстві, так само, яків

інших середньовічних соціумах. Адже в свідомості людини тієї доби події не

відходили безповоротно у минуле, у світ спогадів, а неначе продовжували своє

життя паралельно з сучасними подіями. І кожна наступна подія розглядалась як
оновлення і повторення первинної. Стосовно загальної концепції «Слова о полку

Ігоревім» це означає, що запальний і нерозумний із загальноруської точки зору,

сепаратний похід до Половецького степу Ігоря Святославича був «оновленням»

відрубних походів Олега Святославича кінця 70-х 90-х років XI ст., які

завдавали величезної шкоди справі єдності Русі. Гадаю, що саме Олег в очах творця

героїчної поеми був зачинателем міжкнязівських усобиць. Та й історично-
об єктивно Ігор Святославич мав багато спільного зі своїм предком. Так само, як

Олег, Ігор відмовився взяти участь в загальноруському поході на половців 1184 р.,
чим викликав загальне обурення на Русі. Так само, як Олег, він постійно

підтримував союзницькі відносини з половецькими ханами і наводив їх на Русь. Так

само, як Олег, Ігор охоче брав участь в міжусобицях у Руській землі. Але Ігор
спокутував свої гріхи відчайдушно-сміливим походом проти свого недавнього

спільника Кончака в 1185 році. Олег же вчинив інакше.

Після поразки на Нежатиній Ниві Олег «прнвежАЛ» до Тмуторокані з купкою

людей. Влітку 1079 р. він, мабуть, збирався знову піти на Всеволода Ярославича,
в той час уже великого князя київського, і спробувати силою добути батьківський

Чернігів... Однак ініціативу в нього перехопив старший брат. Роман найняв

половецьку орду і рушив на Переяславль, що також належав Всеволоду. На рубежі Пе¬
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реяславської землі, біля міста Воїня, його зустрів сам Всеволод і перекупив
половців, котрі охоче повернули назад, до приазовських степів. Разом з ними

довелось піти й Романові. Та йому вже не судилось повернутись до Тмуторокані
князя вбили половці, слід гадати, за намовою київського государя.

Звістка про смерть князя, як це часто траплялося в середньовіччі, призвела до

заворушень у Тмуторокані. Фактичного наступника Романа Олега, як пише

«Повість минулих літ», «елшіе козлре, поточиша и за море ЦеслрюгрАду. Всеволод же
посади посадника Рлтиворл Тмутороклни»15. Немає підстав сумніватися в тому, що

Олега ув язнили під тиском чи навіть за прямим наказом Всеволода, котрий,
усунувши його, просто приєднав Тмуторокань до своїх володінь. Бо інших Святосла-

вичів, що могли б реально відстоювати свої права, на той час не залишилось. Ще
один брат Олега Гліб загинув у кінці травня 1078 р. у Заволоччі. Давид і Ярослав
були надто юними, аби проводити власну політику на Русі.

Однак влада Всеволода над Тмутороканню, коли він здихався Олега (й, певно,

думав, назавжди), виявилась неміцною. Строптиві хозарські вельможі, що мали тоді
великий вплив на городян, постарались незабаром позбавитись і Всеволодового
посадника. Вже через півтора року після полонення Олега і утвердження Ратибора в

Тмуторокані, 1081 р., «бєжа Игорєвичь Давыд с Володлреиь Ростиславичємь, мєсяца

МАЯ 18 день. И приДОСТА Тмутороклню, И ЯСТА РАТИБОрА, И СЄД0СТА Тмі/ГОрОКАНИ »16.
Літописець назвав якраз князів-ізгоїв Давида Ігоревича, онука Ярослава Мудрого,

що добивався Володимира Волинського, і правнука Ярослава Володаря Ростислави-

ча, котрий пізніше стане перемишльським князем.

Чомусь Всеволод і його alter ego Володимир Мономах не зробили навіть
спроби повернути Тмуторокань під свою, хай навіть номінальну, владу. Це зробив
невдовзі по тому сам Олег Святославич. Але перед тим варто сказати кілька слів про

його перебування у візантійському засланні.

Історики доклали чимало зусиль і виявили дивовижну винахідливість, аби

реконструювати картину чотирирічного вимушеного перебування Олега у
Візантійській імперії. Однак нікому не пощастило спертися на надійні джерела.
Тому все, що написано про Олега у Візантії, залишається дуже гіпотетичним.

Відомі хіба що деякі деталі його візантійського буття. Чернігівський ігумен

Даниїл, котрий 1104 1106 рр. здійснив паломництво до Іерусалима, мимохідь

згадав, що Олег «два дєта и две зимы» провів на острові Родос у Середземному
морі17. Але потім його звільнили, й князь одружився з візантійською

аристократкою Феофано Музалон, з якою несподівано для всіх і з явився в

Тмуторокані. «Повість минулих літ» під 1083 р. безсторонньо сповіщає: «Приде Олег из

Грек ТмуторокАню; и я Давыда и Еолодлря Ростиславича, и седе ТмѵргорокАни. И исече

козлры, ИЖЄ БЄША СВЄТНИЦИ НА уБЬвНЬЄ БрдтА ЄГ0 И НА САМОГО, А ДАВЫДА И ЕоЛОДАрЯ
пусти»18.

До царини історичних міфів слід, на мою думку, віднести думку, що не раз

висловлювалася істориками, начебто Олег Святославич поставив Тмутороканське
князівство під протекторат імперії й спирався на неї в своїх політичних діях і

планах. Однак його перебування у Візантії з точки зору її уряду було дрібним
епізодом, а сам Олег менше всього був придатний для ролі загальноруського князя, та

й посадити його в Києві було марною справою. Маючи владний характер і буйну
вдачу, сам Олег у той час, ймовірніше від усього, прагнув лише до політичної

незалежності від Києва, про що свідчить хоч би красномовний факт карбування ним
власної монети. Вони є надзвичайно рідкісними (відомо лише кілька екз.), що вже

само за себе говорить про пропагандистський, а не економічний характер цієї

акції. Ті монети Олега були наслідуваннями візантійських срібних міліарисіїв
Михаіла VII Дуки, але несли на собі хресне ім я тмутороканського князя (теж Ми-

хаіл) і руську легенду «Господи помози».
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Мабуть, Всеволод Ярославич і його син та співправитель у Києві Володимир
Мономах в той час вирішили залишити Олега в спокої, тим більше, що аж до

смерті Всеволода 1093 р. він не втручався до загальноруського політичного

життя і, як виходить із скупих звісток джерел 1083 1093 рр., зосередився на тму-

тороканських і взагалі причорноморських справах. Поміж 1084 і 1088 рр. йому
пощастило добитися від константинопольського патріархату заснування ар-

хиєпископії в Тмуторокані, «єпархії Матрахи або Зіхії»19.
Зате наступні десять років життя і політичної кар єри Олега досить повно,

хоча й здебільшого лаконічно, висвітлені у «Повісті минулих літ», головному

джерелі з історії Київскої Русі до початку XII ст. Навряд чи, сидячи в закутній і

відрізаній хижим Половецьким степом від всієї іншої Русі, Олег підкорився
обставинам. Але хіба міг він зважитися воювати з всесильним і главою «Яросддвовд
племени» Всеволодом і його сином Мономахом, що переважав полководницьким
талантом будь-кого серед Ярославичів?!

З літописів не видно, щоб кончина Всеволода 13 квітня 1093 р. якось

особливо схвилювала Олега. Напевне, він розумів, що Мономаха, а в нього навряд чи

був сумнів, що той сяде на батьківський стіл, йому не здолати. Та раптом його

вух досягла звістка про те, що Володимир Всеволодич добровільно поступився
київським престолом своєму старшому братові в перших Святополку Ізяславичу,
котрий княжив тоді в удільному Турові, а сам подався до Чернігова.
Переконаний у тому, що Мономах вчинив так, поважаючи древній порядок престоло-

наслідування за принципом родового старійшинства, коли київським князем

робився старший Ярославич. А ним у той час і був Святополк. Чернігів же Олег,
напевне, всі ці роки вважав своїм, батьківською землею. Повідомлення про зміну
князів у Києві й Чернігові в черговий раз круто змінило життєвий шлях Олега

Святославича.

За роки тмутороканського князювання стара дружба Олега з половецькими

ханами ще більше зміцніла. Він був єдиним серед руських князів того часу, хто відверто
уникав воєнних дій проти степовиків. Незабаром по поверненні з Візантії померла
його дружина Феофано Музалон, і він одружився з донькою сильного половецького

хана Осолука. Все це забезпечило йому підтримку Половецького степу в прийдешній
боротьбі за чернігівський стіл. Змовившись із ханами, Олег вирушив на південь...

Ось як описує «Повість минулих літ» цю подію: «Приде Олег с половци ис ТЧму-
тороклня, и приде Чернигову» Володимєр (Мономах. М.К.) же злтворися в грлде.
Олег же приде к грлду и пожже около грддд, И МАИАСТЬірИ пожже. Володимєр же створи

мир с Олгом, и йде из грддл ил стол отень Переяслдвлю, А Олег вниде в грлд отца своего.

Половци же начаша воєвати (грабувати й нищити людей. М.К.) около Черниговд,
Олгови же не възврдняющю, ве во САМ повелел ИМ ВОЄВАТИ. Се уже трєтьєе НАВЄДЄ
ПОГАНЫЯ на землю Русьскую, его же грєхд дабы и Бог простил...»20

Скупі рядки літопису малюють страшну за своєю жорстокістю й цинізмом
картину: Олег із зброєю в руках добуває «отчину», приведені ним хижі й дикі

половці грабують і нищать його підданих, та ще й після того, коли він досяг свого.

А князь дивиться на це байдуже і дозволяє кочовикам безчинствувати, йому все

байдуже, бо він став нарешті чернігівським государем!
Отже, збулась заповітна мрія Олега Святославича сісти князем у Чернігові.

Тут би йому і заспокоїтися, подумати про долю Русі й припинити сіяти усобиці в

державі. Та буйний і нестримний норов брав своє. Він, як і раніше, ворогує і з

Мономахом, і з київським князем Святополком, і з більшістю інших південноруських

государів. І, як і раніше, приятелює з половецькими ханами і користується з їхньої

допомоги у міжкнязівській боротьбі на Русі. Головним і найтяжчим злочином

Олега в очах суспільства був той, що він демонстративно ухилявся від участі в загаль-

норуських походах до Половецького степу, проти друзів і спільників-ханів.
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Незабаром по вокняжінні Святополка Ізяславича у Києві він запропонував

Володимиру Мономаху об єднати зусилля як проти половців, що майже щорічно
вдиралися на південноруські землі, так і проти порушника спокою в державі
Олега Святославича. На 1096 р. склався дуумвірат цих князів, котрі правили на Русі
аж до смерті Святополка (1113 р.). Святополк і Володимир вирішили примусити

Олега захищати державу від кочовиків і поставили перед ним вимогу прибути до

Києва для укладення угоди про додержання спокою в Руській землі і захист її від
кочовиків. Олег гордовито відповів своїм братам у перших, що не прийде, бо
негоже судити його, князя, єпископам і простим людям (планувалось всенародне

зібрання з цього приводу)21. Він боявся стати перед очима багатолюдного віча...

Тоді Святополк із Мономахом рушили на Чернігів.
Олег не належав до числа полководців і стратегів, серед яких особливо

виділявся Володимир Всеволодич Мономах. Він втратив рівновагу, навіщось
вибіг із Чернігова (за велетенськими валами і стінами якого в нього було більше
шансів відсидітися) і зачинився у Стародубі. Після місячної облоги він

капітулював на милість переможців. Його примусили цілувати хрест у тому, що він

з явиться разом із братом Давидом на князівський з їзд у Києві. Та Олег

«преступи крестное цедовднье», тобто порушив клятву.

Невідомо й навіщо він подався на північ, до Муромо-Рязанської землі.

Можливо, тому, що колись вона належала його батькові, й він сподівався знайти там

вірних Святославичам людей. Там він підступно убив Мономахового сина Ізясла-

ва. Лише після того, коли в кінці 1096 р. старший син Мономаха Мстислав впень

розбив його біля Суздаля, Олег з повинною головою постав перед Святополком і

Володимиром Всеволодичем... На Любецькому з їзді князів 1097 р. дуумвіри
позбавили його Чернігова, передавши місто і князівство його більш урівноваженому
і покладистому молодшому братові Давиду. Сам він одержав у Любечі лише малу

частку «отчини» яку саме, «Повість минулих літ» не сказала. В історіографії
Олега звичайно називають новгород-сіверським князем. Та уважне вивчення

літописів, і не лише Повісті, а й Київського та інших ізводів XII ст., привело

мене до висновку, що 1097 р. Новгород-Сіверський був маленькою фортецею, в

ньому ще не існувало князівського столу. Здається, Олег-таки одержав Новгород-
Сіверський з дуже скромною волостю, але благородний Мономах додав йому з

власних володінь ще й Курськ, більше і важливіше місто. Мабуть, Олег мав стіл

у Курську і вважався курським князем...

Очевидно, втрата Чернігова зламала його. Бо Олег до і після Чернігова це,

по суті, дві різних особистості з різними характерами і темпераментами. На зміну
запальному, бундючному, войовничому лицареві прийшов слухняний,
малопомітний, неначе згаслий удільний князьок. Його роль у політичному житті

Давньоруської держави поступово звелася на ніщо. Він ходить «біля стремена»

великого князя київського, тобто перетворюється на його васала. Олег навіть починає

брати участь у загальноруських кампаніях проти половецьких ханів. «Повість

минулих літ» повідомляє, що 1107 р. він у числі інших князів, очолених

Святополком і Мономахом, ходив на половців. Після цього згадки про нього взагалі

зникають з джерел. Невідомо, де пройшли його останні роки. З Повісті

дізнаємось лише, що Олег Святославич помер 1 серпня 1115 року.

Так, своєрідним ізгоєм (хоча й мав якусь там волость), засуджений
сучасниками і наступними поколіннями за братовбивчі війни і наведення половецьких ханів

на рідну землю, а, може, й забутий, покинув світ суперник Мономаха Олег «Гори-
славич», один з найбільших авантюристів Європи кінця XI початку XII ст.

11 Повесть временных лет. 4.1. Текст и перевод. М; Л., 1950. С. 108 (далі в посиланнях:

Повесть временных лет).



16_ Олена ПОПЕЛЬНИЦЬКА

2 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 469.
3 Слово о полку Игореве / Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950. С. 16

(Литературные памятники).
4 Складачі «Словаря «Слова о полку Игореве» (Вып. 1 6, М.; Л., 1965 1984) утруднились

пояснити це прізвисько. На мій погляд, воно означає людину, що має гірку славу.
5 Повесть временных лет. С. 170 171.
6 Там же. С. 131.
7 ГадлоА.В. Тмутороканские этюды. V. (Олег Святославич) // Вестник Ленингр. ун-та. Сер. 2.

1991. Вып. 2 (№ 9). С.4.
8 Повесть временных лет. С. 159.
9 Там же. С.132.
10 ГадлоА.В. Указ. соч. С. 4.
11 Повесть временных лет. С. 132 133.
12 Слово о полку Игореве. С. 15.
13 Йдеться не про батька Олега, Святослава Ярославича, а про великого князя київського в 1181

1194 рр. Святослава Всеволодича.
14 Слово о полку Игореве. С. 14, 15, ЗО.
15 Повесть временных лет. С. 135.

Там же. С. 135.
17 Путешествие игумена Даниила ко Святой земле в начале XII в. СПб., 1864. С.7.
18 Повесть временных лет. С. 135.
19 Darrouzes J. Notitiae episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae. Paris, 1981. P. 119 127,346.
20 Повесть временных лет. С. 148.
21 Там же. С. 150.

СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ
КИЄВА XVI XVIII ст.

(ВОСКРЕСЕНСЬКА, СПАСЬКА,
НАБЕРЕЖНО-МИКІЛЬСЬКА

ЦЕРКОВНІ ПАРАФІЇ)
Олена ПОПЕЛЬНИЦЬКА

на

снову адміністративного поділу середньовічного Києва до кінця
XVIII ст. становила така адміністративно-територіальна одиниця, як

церковна парафія (або прихід). Лише у 1780-х рр. Київ був поділений
частини (Поділ, Верхнє місто, Печерськ та Плоське) та на кілька сотень

кварталів, що відповідало тогочасним вимогам міського упорядкування.

Старовинний поділ на парафії мав ряд особливостей порівняно з новітнім

районуванням. Під парафією XVI XVIII ст. слід розуміти не лише кілька десятків

кварталів житлової забудови, що оточували ту чи іншу прихідську церкву, а й

населення (парафіян), мешканців цієї ділянки міста, «приписаних» до конкретного

храму. Поняття «церковна парафія» мало у ті часи набагато глибший духовний

зміст, ніж міський квартал. Члени однієї парафії становили ніби окрему громаду

у соціальному міському організмі, об єднану певними обов язками та інтересами.
Парафіяни спільно щонеділі відвідували храмові служби, ходили до сповіді та

причастя (для контролю за виконанням кожним із членів церковної общини цих
«таїнств» священики вели спеціальні «Сповідальні розписи»), брали участь у
релігійних святах (у тому числі і в «храмових празниках»), ховали померлих на
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одному церковному цвинтарі, навчали дітей в одній парафіяльній школі, а хворих

лікували у церковному шпиталі. До настоятеля храму звертались за допомогою

під час родинних чвар як до «мирового судді». Очолював парафію («мирян»)
церковний староста (ктитор), якого обирали з числа найшанованіших і найбагатших

прихожая. Староста збирав грошові пожертви на утримання храму та його

причту, школи та шпиталю, допомагав священику під час служби. Часто старости та

найзаможніші члени парафії власним коштом лагодили церкву та дарували «на

храм» богослужбові книги, коштовний посуд, ікони, напрестольні хрести. Крім
того, парафіяни у часи гонінь на православ я з боку уніатської та католицької
церков створювали при церквах братства, які дбали про збереження православної
віри, рідної мови, культури та традицій, морально і матеріально підтримували
духовенство. При церквах створювались і ремісничі братства з ремісників однієї
спеціальності (одного цеху), які також опікувались долею церкви.

Наприкінці XVIII ст. на Подолі нараховувалось 15 приходів, які відрізнялись за

кількістю парафіян, розмірами території (від 60 до 200 дворів), соціальним

складом населення: у «периферійних» парафіях мешкали переважно рядові ремісники
і незаможні городяни, а в центральних представники міської верхівки.

Кількість прихідських церков і соціальний склад населення парафій
змінювався протягом століть. У 1552 р. таке писемне джерело, як опис київського

замку (т. зв. «Люстрація»), відзначало на Подолі 10 церков.
Найбільшими за кількістю прихожая були парафії головних подільських

храмів, розташованих поблизу ринкової площі: Воскресенського, Спаського, На-

бережно-Микільського, Борисоглібського, Добромикільського. У цих парафіях
мешкали київські війти, бургомістри, райці, шляхта, верхівка купецтва,

духовенство, козацькі полковники і сотники, цехова старшина.

Територією цих парафій проходили головні вулиці Подолу: Воскресенська,

Спаська, Набережно-Микільська, Межигірська, Духівська, Борисоглібська. Усі
вони розпочинались від ринкової площі і прямували до Духівської і Броварської
брам подільських укріплень, і далі до міської пристані на Почайні та до Вос-

кресенської башти і мосту на Глибочиці. Від Борисоглібської та Духівської
парафій Спаська, Воскресенська та Набережно-Микільська парафії з XVII ст.

відокремлювались садибою Братського монастиря, а від Введенської та Царекостян-
тинівської парафій Глибочицьким ручаєм.

Головними архітектурними домінантами кожної парафії були храми, які

виступали в ролі орієнтирів у тогочасних документах: стосовно них зазначалось

розташування окремих будинків, садиб, вулиць та провулків.
Воскресенська, Спаська, Набережно-Микільська парафії були одними з

найдавніших на Подолі. Перша документальна згадка про їх храми у «Люстрації»
1552 р. На той час усі три церкви були дерев яними.

Засновником храму на честь Воскресіння Господнього був Остафій (Євстафій)
Дашкевич (? 1535 р.), староста черкаський, якого деякі дослідники вважають

першим українським гетьманом, керівником військових походів козаків проти

татар. Є. Дашкевич подарував Воскресенському храму значні земельні

володіння, т. зв. «землю остафієвську». На честь небесного «патрона» засновника

храму один з церковних приділів носив назву св. Євстафія. Спадкоємець Є.
Дашкевича, київський підвоєводій Богдан Ружинський, якому польський уряд
також надав гетьманське звання та булаву, теж опікувався цим храмом.

За часів митрополита Петра Могили, опікуна Братського монастиря та новос-

твореної при ньому колегії (з власним двором на Подолі), Воскресенську церкву

було відбудовано в камені. Саме такою побачив храм мандрівник Павло Алеп-

ський, що відвідав Київ у 1654 р. Після руйнівних пожеж 1651 та 1718 рр. Воскре-
сенський храм ще тричі відбудовувався: у 1670,1703 та 1732 рр. Капітальна відбу¬
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дова Воскресенської церкви у 1670 р. була здійснена грецьким купцем Михайлом

Радзицьким, який звів церковну будівлю на новому місці (на власній землі), біля

старого церковного кладовища1. Нащадки М. Радзицького (Грека), що були
прихожанами Воскресенської церкви, дбали про храм протягом усього XVIII ст.

У 1703 р. реставрація церкви була здійснена коштом церковного старости,

купця Лук яна Величка, а у 1732 р. козацьким сотником Павлом Гудимою,
одруженим з онукою М. Грека2.

У 1760-х рр. перебудова храму відбулась за проектом київського архітектора
І. Григоровича-Барського. У 1886 р. були розібрані чотири з п яти церковних

«глав». У 1930-х рр. храм було знищено3.
Спаська церква (названа на честь одного з «двунадесятих» річних свят,

Преображення Господнього) протягом усього свого існування, з XVI до XIX ст.,

лишалась дерев яною. Її зображення збереглись на панорамах Подолу 1651 р. (роботи
А. ван Вестерфельда) та другої половини XVIII ст. і на т. зв. «плані Ушакова»

1695 р. На акварелі 1770-х рр. Спаська церква має вигляд великої будівлі з

трьома апсидами та п ятьма «главами». Священиками Спаського храму у XVII

XVIII ст. були Йов Борецький (згодом митрополит), представники родини Си-

чевських, з якої походив київський війт Іван Сичевський (1756 1764 рр.).
Після катастрофічної пожежі у 1811 р. Спаський храм уже не відбудовувався.

На місці, де колись стояла ця давня церква, усередині кварталу, обмеженого

сучасними вулицями Почайнинською, Хоревою та Спаською, у приватній садибі її
власником у XIX ст. була споруджена невелика каплиця. У 1897 р., під час

земляних робіт, там, на території колишнього церковного кладовища були виявлені
кілька поховань (у трунах та склепах) XVIII ст.4 У 1984 р. археологічними
дослідженнями були виявлені цегляні фундаменти дерев яної Спаської церкви

XVI XVII ст.5

Церква Миколи Набережного у давнину була розташована майже на березі
Почайни. Лише у 1772 р., поряд зі старою дерев яною церквою, був збудований
новий кам яний храм за проектом І. Григоровича-Барського. Відтоді і аж до

пожежі 1811 р., що спопелила й цю дерев яну церкву, на Подолі існували дві
однойменні Набережно-Микільські церкви: «холодна» (та, що не опалювалась взимку)
та кам яна, «тепла». Після 1811 р. «Микола холодний» вже не відновлювався.
На старовинному церковному кладовищі були поховані два київські війти: Іван

Тадрина, який відбудував церкву у 1677 р., та Павло Войніч (помер у 1751 р.),
що, до речі, мешкав у сусідній, Воскресенській парафії6.

У XVI першій половині XVII ст. саме у центральних районах Подолу
знаходився «епіцентр» тогочасного економічного, громадського та культурного

життя. Наприкінці XVI ст. при Богоявленському монастирі подоляни заснували

православне церковне братство зі шпиталем і школою майбутньою Могилянською

колегією, однією з перших в Україні вищих шкіл православного спрямування.

У Воскресенській, Спаській, Набережно-Микільській парафіях (як і загалом

на Подолі) знаходилося чимало осель козаків Війська Запорозького, які на
початку XVII ст. впливали на перебіг політичних подій у Києві та в Україні. Саме
київське козацтво, очолюване гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним, у

повному складі «вписалось» до Богоявленського братства і надавало йому не

лише моральну, а й матеріальну підтримку. У 1615 р. неподалік Спаської церкви
заснував своє «подвір я» заміський козацький Межигірський монастир, де було
облаштовано козацький шпиталь з церквою на честь Пантелеймона-цілителя. У
1621 р. П. Сагайдачний разом з козаками сприяв тому, що в Успенській церкві

Подолу грецьким патріархом на київського митрополита був висвячений

настоятель Спаського храму Йов Борецький. Сам гетьман власним коштом збудував на

Подолі кілька церков: Василівську козацьку під Замковою горою, Свято-
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Духівську та нову Богоявленську. Останньому з цих храмів П. Сагайдачний
незадовго до смерті надав срібний напрестольний хрест і заповів поховати себе у Бого-

явленській церкві. Його остання воля була виконана, а гетьманський дарунок

кілька століть зберігався у храмовій ризниці, а в наш час експонується у

Національному музеї історії України у Києві. Не виключено, що славетний гетьман

П. Сагайдачний мав на Подолі власну садибу. «Люстрація» 1552 р. серед

подільських мешканців згадує Семена Конашковича, якого можна вважати предком

майбутнього гетьмана (батьком?). Київським бурмістром (1614 р.), а згодом і

війтом (1627 р.) був його син, Артем Семенович Конашкович, що мешкав у Доб-
ромикільській парафії, одна з вулиць якої (де стояв будинок війта) мала назву

Конашківської7.
Настоятель Спаської церкви Йов Борецький, сучасник Сагайдачного, у

1615 1618 рр. ректор братської школи, мешкав з родиною дружиною (яка
згодом, як і чоловік, прийняла схиму і стала монахинею київського монастиря)
та дітьми поряд зі Спаською церквою, на Спаській вулиці. У1617 р. Й.
Борецький придбав у Спаській парафії у міщанина А. Черкашеніна двір (мабуть, на

додачу до власної садиби), який перейшов у спадок до доньки священика як її

посаг. У 1637 р. вона розпочала судову справу за цю садибу і будинок з Ме-

жигірським монастирем, подвір я якого межувало з маетностями митрополита

Й. Борецького, на той час уже покійного8.

Поряд з дворами родини Борецьких у 1615 р. було засноване київське подвір я
козацького Межигірського монастиря, придбане його ігуменом «з братією» у

міщанина Б. Гребеніковича. Разом із садибою монастир придбав і «мурований»
будинок. З того часу вулиця, що проходила від Воскресенської церкви повз

монастирську садибу, стала називатись Межигірською (приблизно відповідала трасі
сучасної Спаської вулиці)9. У 1636 р. до монастирського подвір я була приєднана
сусідня садиба з будинком, яку її власниця, шляхтянка ївга Жданівна Мошенна,

заповіла «отцям межигірським» на відправлення заупокійних служб після її

смерті. Чоловіком ї. Мошенної був бурмістр шляхтич Григорій Мошенний. Її

онук і опікун, райця Арефа Попович, був сином священика однієї з подільських

церков, можливо, онуком Й. Борецького. У своєму заповіті, серед родичів і

друзів, ї. Мошенна називає київського війта Йосипа Ходику, пані Лозчину

(невістку Гальшки Гулевичівни, дружину її сина Михайла Лозки?), Григорія
Лозковича та дружину свого брата-бурмістра10.

У другій половині XVII ст. продовжується формування території садиби

Межигірського монастиря на Подолі: у 1663 р. свій «плац» монастирю передала

дружина померлого ремісника-кравця Орина Кравцова11. Монастирська садиба
пережила кілька великих подільських пожеж і кожного разу відбудовувалась.
Остання дерев яна церква Пантелеймона, збудована у другій половині XVIII ст.,

проіснувала до початку XIX ст. і після пожежі 1811 р. вже не поновлювалась.

Наприкінці XVIII ст. на території монастирського подвір я жив усього один чернець

та три послушники12. Межигірське подвір я було ліквідовне під час проведення

урядом секуляризації володінь церкви у 1786 р. Монастирська садиба була
передана приватним особам подільським міщанам під забудову. Її місцерозташу-
вання зазначене на плані Києва 1780-х рр. приблизно на місці перетину сучасних
вулиць Спаської та Волоської13.

На протилежному боці Межигірської вулиці, навпроти садиби Межигірського
монастиря, знаходилось монастирське подвір я, що належало Лубенському
Мгарському монастирю. Цей монастир заснувала на початку XVII ст. дружина

київського каштеляна Раїна Могилянка, двоюрідна сестра митрополита Петра
Могили. Можливо, що ще тоді Мгарський монастир отримав від фундаторки
якісь земельні володіння на Подолі. У 1693 р. Лубенський монастир придбав у
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ігумена київського Кирилівського монастиря садибу на Межигірській вулиці.
Монахи Кирилівського монастиря, що мешкали на Подолі ще у першій половині
XVII ст., в свою чергу придбали цю земельну ділянку у дружини покійного Вой-

теха Сомковича (родича війта 1658 р. Богдана Сомка?), другим чоловіком

якої у 1667 р. був Роман Борецький. Наприкінці XVII ст. новопридбана садиба
Мгарського монастиря межувала з «грунтом» бурмістра Богдана Войніча (батька
майбутнього війта Павла Войніча, що займав цю посаду у 1734 1751 рр.)14.

У Спаському та Воскресенському приходах у першій половині XVII ст.

мешкало багато осіб, імена яких увійшли в історію Києва. Це діячі магістрату, війти
та бурмістри, які одночасно були і найбагатшими київськими купцями: Митко-

вичі, Ходики, Балики, Черевчеї, Хмелі, Гулевичі. Представники цих заможних

київських родів мешкали на Подолі ще у XVI ст., про що свідчить «Люстрація»
1552 р. Родина Митковичів, як і більшість київських міщан, користувалась
шляхетним правом скріплювати документи власною печаткою із зображенням
аршина для відмірювання тканин (Митковичі торгували сукнами) та ініціалами
засновника роду Федора Митковича. їм належали крамниці на ринковій площі та

дві муровані комори для зберігання товарів. «Дідична» садиба Митковичів у

1615 р. межувала з садибою Гальшки Гулевичівни, подарованою нею братській
школі. Під час епідемії чуми у 1572 р. майже усі представники родини
Митковичів померли крім двох підлітків, Євфросинії та її молодшого брата Федора.
Саме вони й успадкували увесь родинний капітал та нерухомість у місті. На

початку XVII ст. Федір Миткович займав посаду бурмістра, а його сестра стала

дружиною Василя Ходики, якому від неї у посаг дістались три будинки Митковичів.
Василь Ходика, що походив з вихрещених татар Мозирського замку, переїхав до

Києва ще у першій половині XVI ст. За участь у Лівонській війні 1579 1581 рр.

разом з братами Федором та Йовом одержав спадкове шляхетство. У 1586 р.

В. Ходика придбав у свого сусіда, шляхтича Гулевича, село Криничі неподалік
київського замку, і відтоді представники родини Ходик стали в офіційних
документах іменуватись Криницькими.

Василю Ходиці та його сину Федору у Києві належали три будинки
Митковичів, великий будинок на «плаці Криницьківському», розташованому через На-

бережно-Микільську вулицю від садиби Братського монастиря (і подарованому
цій обителі Оленою Криницькою, невісткою чи донькою Василя Ходики),

дерев яна «кліть» у стіні київського замку, де Ходики у скриньці зберігали
родинний архів та коштовності (вона згоріла під час пожежі 1605 р.), десять
«куничних» дворів на Подолі (що здавались в оренду), шість сіножатей та кілька садків

у передмісті Кудрявець15.
Прихожанами Воскресенської церкви у XVI XVII ст. були представники родини

Хмелів (Хмельовичів). Одним з перших у документах згадується ім я Богдана Хме-

льовича (1552 р.) Його будинок у 1623 р. знаходився на Воскресенській вулиці16. У
1612 р. купець Стефан Хмель разом з іншими киянами, що перебували у війську
польського короля, брав участь в облозі Москви17. Неподалік Воскресенської церкви
знаходились кілька «плаців» купця Нечипора Хмеля, що возив товари човнами на

північ по Дніпру. У 1640-х рр. ця садиба разом з будинком та льохами була
подарована нащадками Н. Хмельовича Братському монастирю і на його місці пізніше був

споруджений новий Богоявленський собор18. У 1640-х рр. у Воскресенській парафії

знаходився двір Пахома Хмельовича, який його спадкоємці продали у 1702 р.19
Дружині П. Хмельовича Катерині Рончкевичівні, доньці фастівського війта, на Подолі
належав великий плац біля Успенської церкви. Його попередніми власниками були
Черевчеї та Балики. У 1657 р. К. Хмельова продала свій «плац» кушнірському цеху

для влаштування там цехової садиби. Садиба кушнірського цеху була зазначена на

цьому місці ще на початку XIX ст., на плані Києва 1803 р.20
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Свого часу відомий історик, археолог та архівіст І. Каманін висловив

припущення про походження гетьмана Б. Хмельницького із середовища київських

міщан. На його думку, купці Богдан Петрович та Нечипір Хмелі були родичами

майбутнього гетьмана. Ім я Нечипора Хмеля було зазначене у поминальній книзі

Києво-Печерської лаври серед родичів гетьмана Б. Хмельницького21.
Сучасниками Хмелів, Ходик, Гулевичів були представники родини Балик.

Ім я Павла Балики є у «Люстрації» 1552 р. Його нащадок Яцько Балика у 1592
1613 рр. був київським війтом. «Плац» Я. Балики на Свято-Духівській вулиці
знаходився через дорогу від плацу його сина Созона Балики. У 1634 р. новим

власником цієї земельної ділянки став Михайло Черевчей22.
У Я. Балики, крім Созона, було ще двоє синів: Богдан (Божко) та Олександр,

які також у 1612 р. ходили з військом під Москву. Созон, багатий купець,

доводився зятем бургомістру Себастіану Брачі, «волоху» (члену київської генуезької
колонії). Під керівництвом С. Брачі на початку XVII ст. на Подолі були
відбудовані дві культові споруди: православна Успенська церква та домініканський кля-

штор святого Миколая23. Созону Балиці належав «плац Созонівський» через

вулицю від Успенського храму, розташований поряд з «грунтом» К. Рончкевичівни.

Будинок його сина (?) Михайла у 1627 р. знаходився поряд з плацами Ходик

Федора Васильовича та Йосипа24. Донька (чи онука) Я. Балики, «Баличанка»

(тогочасні документи зберегли лише її родове прізвище) у 1640-х рр. була

дружиною війта Андрія Ходики25.
У грамоті Володислава IV київському магістрату за 1637 р. серед бургомістрів,

узятих «під опіку та охорону королівську», крім Ходик та Балик, згадуються
також прізвища Мазохи, Ланковича, Мефедовича та Скочка26.

Два будинки Якима Скочка (помер у 1639 р.) знаходились у Воскресенській
парафії. Неподалік мешкав його брат Федір Скочко, також бурмістр. «Плац» їх

батька (?) Андрія Скочка у 1618 р. був біля Добромикільської церкви27.
Один із засновників роду Мефедовичів Кирило у 1570 р. був київським

війтом28. Його нащадок Семен обіймав цю посаду у 1640 1663 рр. Він, прихожа-

нин Воскресенського храму, разом із братом Кирилом подарував церкві срібний
напрестольний хрест із написом, прикрашений позолотою, гравіруванням та

вставками з 14 напівдорогоцінних каменів29. Цей чудовий зразок

середньовічного ювелірного мистецтва теж експонується у залах НМІУ. Від 1670-х рр. і до своєї

смерті С. Мефедович був бургомістром. Його удова Ганна у 1693 р. продала

київському полковнику Г. П. Коровці-Вольському два великі городи

Мефедовичів на Волоській вулиці за брамою Воскресенською, розташовані під міським

валом, за значну суму 200 польських злотих30.

Родина Черевчеїв також належала до київської «еліти». У 1552 р. на Подолі
мешкали Єсько, Васько та Федько Черевчеї, що були урядовцями магістрату, а

Василь став київським війтом. Маєтності Черевчеїв також зосереджувались у

Воскресенській, Спаській та Набережно-Микільській парафіях. У 1641 р.

кравець «присуду замкового» Стефан Радкович-Черевчей продав свою садибу на
ринковій площі кравецькому цеху під цехову садибу (зазначена на плані 1803 р. під

№ З15)31. Неподалік «плацу» С. Радковича, на Житньому торзі, у 1643 р.

розташувався «плац» Сенька Радковича, що межував із «грунтами» Нечипора Хмеля
та Ф.В. Ходики32. У 1644 р. Іван Радкович-Черевчей з дружиною Гальшкою

Пінчуківною придбав за 500 «кіп грошей литовських» (1000 злотих) садибу з

будинком на Подолі «над Дніпром» у спадкоємців покійного Богдана Кизима
(родича київського полковника Кизима, страченого у 1630 р. перед брамою київського

замку за участь у антиурядовому повстанні)33.
Після подій 1648 1651 рр. жодне з цих прізвищ (Ходики, Балики та ін.) у

київських документах не зустрічається. Очевидно, представники названих родин
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виїхали з міста під час бойових дій і вже не повернулись. їхні земельні маєтності

були конфісковані новим козацьким урядом і передані новим власникам

православним церквам і монастирям.

Із шляхетською родиною Гулевичів пов язана історія формування території
Братського монастиря та заснування славетної Києво-Могилянської колегії. Ядром
Братського монастиря на початку XVII ст. стала садиба, подарована обителі у 1615 р.

Гальшкою (Єлизаветою) Гулевичівною (1577 1642). Дідом Г. Гулевичівни був Федір
Гулевич, православний єпископ луцький, а батьком Василь Гулевич, підстароста

володимирський. Її першим чоловіком був син єпископа володимирського Іпатія

Потія, а другим маршалок володимирський Стефан Лозка (помер 1617 р.). Г. Гу-
левичівна мала двох дітей: доньку Катерину та сина Михайла. Довгий час Г. Гуле-

вичівна мешкала у Києві. Померла у своєму родинному маєтку під Луцьком і
похована на території Луцької братської школи34. На Подолі у 1630-х рр. мешкали родичі
фундаторки братської школи: Михайло та Григорій Лозки, Катерина Лозчанка,
дружина новгородського ловчого Бориса Грязного, зятем якої був грецький купець

Костянтин Мазапет. Садиба і будинок К. Лозчанки знаходились на Свято-Духівській
вулиці, поряд із «плацами» Яцька та Созона Балик35. Біля Добромикільської
церкви, поряд із «плацом» А. Скочка, знаходився «ґрунт» племінниці Єлизавети
Гулевичівни Ганни Гулевич36.

У документах про передачу у 1615 р. садиби Є. Гулевичівни Братському
монастирю зазначені кордони двору дарувальниці. З двох боків він обмежувався
вулицями, що йшли у напрямку від ринку до Дніпра (Іллінською та Свято-

Духівською, зазначеними на планах Києва 1695 та 1803 рр.). Через Іллінську

вулицю, навпроти, знаходився плац В. Ходики-Криницького, пізніше подарований
його спадкоємицею Братському монастирю. Зі сходу садиба Г. Гулевичівни

обмежувалась провулком. З півдня, через провулок, на ринковій площі,
розташовувався «плац Соленіковський» трикутної форми (також зазначений на планах

кінця XVII початку XIX ст.). Пізніше цей «плац» придбав у власниці, Феодо-

ри Соленікової, митрополит Петро Могила і в 1647 р. подарував його Братському

монастирю. Поряд із садибою Г. Гулевичівни, на ринковому майдані, знаходився

двір бургомістра Федора Митковича (помер 1604 р.)37.
Дослідники Л. Толочко таЮ. Лосицький вважають, що «кам яниця» садиби Г.

Гулевичівни збереглась, (правда, у значно перебудованому вигляді), і нею є будівля
колишньої «поварні» Братського монастиря. Садибу Гулевичівни автори дослідження

дислокують на території між «поварнею» та монастирською Свято-Духівською
церквою, збудованою у 1630-х рр. «Кам яницю» Г. Гулевичівни дослідники
реконструюють як традиційне українське житло з трикамерним плануванням (т. зв. «хата на дві

половини»): сіни дві «світлиці». Під цією найдавнішою на Подолі цивільною

будівлею збереглись первісні склепінчасті льохи. До Іллінської вулиці «кам яниця»
була обернена глухою стіною, у якій великі вікна були прорубані набагато пізніше, а

фасад будинку був зорієнтований до внутрішнього двору садиби38.
Археологічні дослідження та спостереження за земляними роботами на

території колишнього Братського монастиря 1952, 1955 та 1992 1993 рр. виявили

на цій ділянці рідкісне для Києва чергування археологічних шарів від
давньоруського часу і до пізнього середньовіччя. На місці садиби Г. Гулевичівни були
досліджені рештки житлової будівлі XIV ст. та кілька поховань (у їх засипці

знаходились монети XIV XVI ст.)39.
Можливо, виявлені поховання є залишками церковного цвинтаря Богоявленсь-

кої церкви XVI ст., при якій у 1589 р. була заснована братська школа завдяки

сприянню константинопольського патріарха Ієремії. У 1594 р. киянин Андрій Обухов-
Сверщовський продав Братському монастирю під шкільні приміщення свій двір на

Подолі, який згорів під час пожежі 1614 р. Пізніше школу було переведено у сади¬
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бу, подаровану Г. Гулевичівною40. Тоді ж, у 1615 р., був відбудований дерев яний
Богоявленський храм, у якому в 1622 р. був похований гетьман П. Сагайдачний41.

У роки протекторату митрополита Петра Могили над Братським монастирем і

своїм «дітищем», новоствореною братською колегією (1632 1646 рр.), на території
колишньої садиби Г. Гулевичівни був збудований новий мурований храм на честь

Благовіщення Діви Марії, у XVIII ст. перейменований у Борисоглібську церкву, а

після пожежі 1811р. у Свято-Духівську. На другому поверсі будівлі знаходились
навчальні класи, а на першому трапезна церква. П. Алепський у мемуарах

зазначав, що вхід до монастиря (розташований із півночі, а не з заходу, як зараз) був
прикрашений різьбленими дерев яними воротами з дзвіницею. За воротами мандрівник
бачив два монастирських храми Благовіщенський та Богоявленський. Кам яна

Благовіщенська церква мала три бані, три входи та три зовнішні галереї. Саме у

такому вигляді цей храм був зображений на гравюрі 1651 р. А. ван Вестерфельда та

(після відбудови другої половини XVII ст.) на плані Києва 1695 р.42 У колишній

садибі фундаторки братської школи було недостатньо місця, тому при будівництві
одна зі стін Благовіщенської церкви впритул наблизилась до стіни кам яниці,

переробленої на монастирську «трапезну», (а з XVIII ст. у кухню)43.
У 1695 р. за правління гетьмана Івана Мазепи на території монастиря був

збудований кам яний Богоявленський собор, а у 1703 р. новий учбовий корпус,

другий поверх якого з Благовіщенською церквою надбудували лише у 1742 р. У

1758 р. із західного боку був влаштований новий вхід до монастиря, оформлений
дзвіницею, біля якої у другій половині XVIII ст. розташувався п ятикімнатний

цегляний монастирський шинок з льохами для міцних напоїв та «льодівнею»44.
Наприкінці XVIII ст. територія Братського монастиря (скасованого у 1786 р. при

проведенні секуляризації церковних володінь) мала вигляд вузької видовженої

смуги, що простягнулась на два квартали від ринкової площі майже до Дніпра, де

розташовувався монастирський шпиталь та кам яна бурса (студентський гуртожиток). Із

трьох сторін монастир був оточений цегляною стіною, а зі сходу парканом з дощок,

що відокремлював його територію від «конюшенного двору» зі стайнею, кузнею,

«каретним сараєм», будинком для обслуги. Згодом у монастирському дворі з явились

нові споруди: цегляний будинок настоятеля (1780-і рр.) з двома ґанками,
оберненими до саду та до монастиря, корпус викладачів академії та дерев яні келії ченців. На

монастирській площі між Богоявленським собором та учбовим («Мазепинським»)
корпусом знаходилась криниця45.

Наприкінці XVII ст. (згідно перепису маетностей 1695 р.) у власності

монастиря перебували 15 великих «плаців» (ділянок землі), розкиданих на значній

території Подолу, від церкви Різдва до Добромикільського та Успенського храмів.
Чимало «плаців» знаходились поблизу монастирської садиби і здавались в оренду

городянам, а деякі з них увійшли до складу монастирської території. Ці угіддя
монастир одержав безпосередньо від їх власників внаслідок дарування (заповіту) чи

купівлі. Кілька «плаців» подарував монастирю його опікун Петро Могила.
За заповітом Петра Могили монастир отримав його власний двір,

розташований поряд із монастирським виноградником на місці, де пізніше був збудований
будинок настоятеля та келії. П. Могила подарував Братській обителі і колегіуму

плаци «Соленіковський» (що згадується в «дарчій» Г. Гулевичівни як такий, що
межує з її садибою), придбаний ним у власниці, Ф. Соленікової, та «Хмельов-

ський» (що раніше належав Нечипору Хмелю). Цікаво, що поряд із плацами

П. Могили та Н. Хмеля знаходився один із плаців київського воєводи Адама
Киселя, придбаний ним у нащадків померлого Федора Ходики46.

У 1620 1640-х рр. Братський монастир одержав від Лючії Митковичівни

(доньки Федора Митковича) та її чоловіка Миколи Яницького, старости пиря-

тинського, плац «Митковський» неподалік Успінської церкви та дві муровані
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крамні комори «Серединські» з плацом і ґрунтом, на якому вони стояли. Тоді ж,

у 1640-х рр., Олена Криницька подарувала монастирю плац «Креницьківський»
(Ходик), розташований через Набережно-Микільську вулицю від монастирської

огорожі47.
Для збільшення монастирської території у 1643 р. нащадками купця Н. Хмеля

був подарований один із плаців «Хмельовських» (другий «Хмельовський» плац
ігумен з братією обміняв у Нечипора Хмеля на монастирський плац «Пала-

марівський»). На місці першого «Хмельовського» плацу через 50 років розпочалось

спорудження нового Богоявленського собору, а до цього там знаходився будинок з

«будуванням наземним і підземним», садом та городом, що належали попереднім
власникам. Поряд знаходились плаци П. Могили та А. Киселя (кол. Ф. Ходики).
Другий плац «Хмельовський» у 1695 р. розташовувався поряд зі старою бурсою, а

його ворота були обернені до Благовіщенської (Конгрегацької) церкви. У 1658
1680-х рр. Братський монастир придбав ще один плац, поряд із «Хмельовськи-

ми» «Бібіковський» (його власником був бургомістр Сергій Бібікович),
розташований біля самої огорожі бурси, для «устроенія училища». Воротами цей плац був

обернений на Свято-Духівську вулицю, а тилом до «Хмельовського» плацу48.
Цікаво, що одним із давніших власників першого «Хмельовського» плацу був
київський воєвода (1483 1503 рр.) Путята. І саме з цією особою та з його

нащадками можна пов язати скарб срібних монет першої чверті XVI ст., виявлений у 1904 р.

біля монастирської дзвіниці XVIII ст.49
У 1660-х рр. київські полковники та гетьман Б. Хмельницький подарували

Братському монастирю два плаци «Аксаківський» та «Пекулицький»,
розташовані поруч на Набережно-Микільській вулиці, навпроти монастирської

трапезної палати50.

Таким чином, на кінець XVII ст. формування території садиби Братського
монастиря майже завершилося, вона лишалась незмінною аж до пожежі 1811 р.

Після перепланування вуличної мережі Подолу у першій третині XIX ст. садиба
колишнього Братського монастиря, яка на той час уже належала Київській

духовній академії, була урізана у східному напрямку та збільшена до сучасних

вулиць Іллінської та Набережно-Микільської.
У другій половині XVII ст., після Визвольної війни та Руїни, соціальний склад

населення Спаської, Воскресенської та Набережно-Микільської парафій дещо

змінився порівняно з попередніми десятиліттями. Збільшилась кількість осіб,
що належали до козацького стану, зникли такі групи населення, як католицьке

духовенство та католики загалом (переважно поляки за національністю),
вірменське купецтво (яке було примусово виселене з Києва за наказом

козацького уряду).
Як і раніше, у межах трьох церковних парафій мешкали діячі магістрату,

православне купецтво та козацька «верхівка». У другій половині XVII XVIII ст.

там мали свої двори київські війти І. Тадрина, Д. Полоцький, П. Войніч, І. Си-

чевський, І. Киселівський, сотники Павло, Михайло та Іван Гудими, полковник

Й. Ганський, миргородський обозний С. Родзянка, гетьман І. Мазепа.

Однією з найзагадковіших будівель XVII ст., що збереглась на цій ділянці

Подолу, є т. зв. «кам яниця Мазепи», розташована на Спаській вулиці. Поки що немає

досить вагомих доказів на користь того, що ця споруда є сучасницею українського
гетьмана XVIII ст. Але факт довготривалого перебування в цьому місці самого І.

Мазепи та членів його родини (матері М. Мокієвської та К. Мокієвського, полковника

київського, а також Памфілії, сестри І. Мазепи) є незаперечним. Саме Іван Мазепа

сприяв відродженню слави Могилянської академії, був причетним до будівництва
багатьох монументальних споруд як на території Братського монастиря, так і у

Києві загалом. Гетьман мешкав у Києві з 1706 до 1708 р., виконуючи наказ Петра І
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про нагляд за будівництвом нової фортеці навколо Печерської лаври. Мати І.

Мазепи багато років (із 1712 і до своєї смерті у 1739 р.) була ігуменею Флорівського
монастиря на Подолі. їй у Києві належали значні земельні угіддя, зокрема кілька

«куничних» дворів на Подолі, один з яких, розташований у Воскресенській парафії,
вона у 1733 р. продала бургомістру Герасиму Холявці. Цей двір зі старими
будівлями раніше належав померлому Семену Кривошці і згадується у документах

Братського монастиря за 1695 р. як такий, що розташований поряд із

монастирськими плацами «Аксаківським» та «Пекулицьким», тобто між Межигірською та

Набережно-Микільською вулицями51. На плані Києва 1803 р. колишній двір
С. Кривошки справді знаходиться неподалік «садиби Мазепи». Після смерті
Марини Мокієвської (у чернецтві Марії-Магдалини) ігуменею Флорівського монастиря
кілька років була її донька Памфілія, яка могла успадкувати родинні земельні
маєтності52.

Поряд із «садибою Мазепи» та подвір ям Мгарського монастиря наприкінці
XVII у першій половині XVIII ст. знаходилась садиба діячів магістрату Войнічів.

У Воскресенському приході з XVI ст. мешкали представники досить відомої
свого часу родини Полоцьких, з якої походив війт (1699 1734) Дмитро
Данилович Полоцький. Наприкінці XVII в першій половині XVIII ст. Д. Полоцькому
та його доньці Марії Полоцківні, дружині магістратського урядовця Ризенка,

належали кілька земельних ділянок на Подолі.

Ще однією досить відомою не лише у Києві, а й за його межами родиною були
купці Балабухи. Протягом усього XVIII ст. вони займали посади бургомістрів та

райців магістрату, а їхні діти навчались у Києво-Могилянській академії. У 1780-х рр.

брати Семен та Григорій Балабухи придбали у Воскресенській парафії садибу
померлого С. Рибальського і влаштували у ній мануфактуру з виготовлення цукатів, які на
той час користувались великим попитом. Продукція підприємства Балабух (що, до

речі, проіснувало до 1918 р. і працювало ще при уряді гетьмана Павла Скоропадського)

у XVIII XX ст. спеціально закуповувалась для імператорського двору у

Санкт-Петербурзі та постачалась у різні країни, включаючи і далеку Австралію. Садиба Балабух,
де наприкінці XVIII на початку XX ст. виробляли всесвітньовідому солодку

продукцію, на плані Києва 1803 р. зазначена під № 656, поряд зі «старим гостиним

двором», спорудженим І. Григоровичем-Барським. У наш час колишня садиба купців
Балабух розташована на перехресті сучасних вулиць Межигірської та Спаської.

Підсумовуючи, слід відзначити, що доля трьох (із 15) подільських церковних

парафій, яку можна простежити за допомогою різноманітних історичних джерел
(писемних, археологічних, картографічних), є яскравою сторінкою в

історичному літописі Києва XVI XVIII ст. Історію створюють особистості, об єднані

єдиною метою, прагненнями, суспільними інтересами. У часи середньовіччя, за

відсутності єдиної національної держави, цементуючим «розчином»

українського народу була єдина релігія, яка певною мірою впливала на адміністративний
устрій міст, а також виконувала не тільки об єднувальні, а й просвітницькі та

культурні функції.
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а початку 1880-х рр., амбітно претендуючи на роль лідера
українського громадсько-культурного руху і у зв язку з цим прагнучи повернути

собі національний авторитет, втрачений через зневажливі

висловлювання про Шевченка в другому томі «Истории воссоединения Руси» (1874) та

«Мальованій гайдамащині» (1876), Куліш публічно ще ставив Пушкіна і
Шевченка поряд. Так, в «Історичному оповіданні», засудивши арешт і заслання

Шевченка («Правителям імперії 1847-го року здавалось ділом дрібним запроторити в

російську преісподню мужичу дитину, що писала вірші не знать якою мовою»),
він з гордістю відзначив, що «Тепер ся мужича дитина стоїть поруч дитини

панської, поруч Пушкіна. І як усе чесне, усе благородне і високе умом в Росії іде

слідом за Пушкіним, так усе, що єсть істинно людського на Вкраїні, іде за стягом

Шевченка»(І, 379).
Але на схилку літ у віршовій «Молитві Боннові» (зб. «Дзвін») Куліш уже

найрізкіше в своїй творчості протиставив Пушкіна Шевченкові. Останнього тут

навіть звинувачено в поетичному знеславленні російського самодержавства як

такому, що викликало насторожене ставлення російських обивателів до

українського культурного руху і спровокувало його переслідування з боку
царських владних структур:

Дивуємось, чого народне наше слово

Не має й досі в нас ні вжитку, ані слави,

Чого брати на нас поглядують сурово,

Як зберемось від них окроме для забави!

Сумуємо, що нас за спомин та за співи

Про нашу славлену Гетьманщину не люблять, -

[...]
Бо затруїв його, ніжне й потужне слово,

П яний кобзар Тарас хулою на ту славу,

Що силкувавсь її схитнути суєслово,

Як Хміль колись п яний схитнув п яну Варшаву.

Бо затруїв кобзар Тарас і наші співи [...].
Тим-то Куліш звертався до Бояна «соловія старого времени» з

патетичним закликом відродитися в якомусь нашому «новому Гомері», відмінному від
Шевченка і подібному до Пушкіна:

Бояне, духу наш безсмертний, хоч мовчущий!
[...і
О! молимо, вселись у нового Гомера,
Щоб у твої «живі» велично задзвонив [...].
Ти гарно вже озвавсь на Півночі предивній

Закінчення. Початок див. у № 3 за 1999 р.
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Безсмертним дзвоном струн, і всім клеветникам,
Новий Орфею, рик зачарував левиний...

Подай, Бонне, сю високу ноту й нам!55

Наявна в останній із зацитованих строф алюзія з пушкінського вірша
«Клеветникам России» дає підставу припустити, що пізній Куліш часом не був
схильний сприймати це полемічне послання свого улюбленого поета негативно.

«Молитва Боннові» загалом написана з «воссоединительных» засад її пронизує

заклик: «Нехай [...] помста без ума [...] Усобиць міждо Русь єдину Більш не сіє, І не
сміється з нас всього Слов янства враг!», «Нехай старезна Русь, що в Києві

родила Всі руські городи, шанує Русь нову, Що крильми орліми гніздо своє прикрила

[...]» (тобто хай Україна шанує Росію, яка нібито взяла під захист своє києво-

руське кубельце від зазіхань із Заходу і Півдня). У «Дописках» до

автобіографічної поеми «Куліш у пеклі» автор сам зазначив, що «Молитва Боннові» була
задумана й складена як новаторський твір в українському письменстві у ній

він, мовляв, «узяв ноти, ще не брані на рідній бандурі, кобзі чи лірі ноти

руського возсоєдинения (котре і в наукових творах проповідує поки ще марно,

глухонімим і сліпорожденним)...» (II, 687). У поемі «Грицько Сковорода» (1890-і

рр.) Куліш із задоволенням відзначив той факт, що «Пушкін з Гоголем

безсмертним Єдину знають славну Русь»56.
Отже, посилення «воссоединительных» ілюзій в ідеологічних поглядах Куліша

1890-х рр. спонукало його ще більше захоплюватися Пушкіним і то не тільки як

явищем культури (для Куліша-культурника «невмируща слава Пушкіна»
«найкраща слава, якою може величатись нація» (І, 407), а й навіть як співцем (у деяких

творах) імперського державотворення і відповідно негативізувати Шевченка як

співця «руйнівної» козаччини і як борця проти самодержавства.

На зміни в Кулішевій рецепції Пушкіна, а особливо Шевченка вплинуло також

різко негативне ставлення пізнього Куліша до революційної ідеології та

революційних рухів не тільки в сучасному, а й у минулому. Пушкін з його відомим

застереженням в «Капитанской дочке» (1836) «Не приведи Бог видеть русский бунт,
бессмысленный и беспощадный!», вкладеним у вуста героя-оповідача Гриньова і
висловленим як повчальний висновок з пугачовщини руїнницької селянської
війни («[...] бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения,

разорённые бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они

спасти. Правление было повсюду прекращено: помещики укрывались по лесам. Шайки

разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно

наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар,

было ужасно...») (III, 308)57, ставав пізньому Кулішеві ідеологічно дедалі ближчим,
ніж Шевченко, який залюбки оспівував козацькі та селянські бунти й повстання і в

окремих творах навіть закликав до селянської революції («Як умру, то поховайте...»,

«Холодний яр», «Я не нездужаю, нівроку...»).
Звичайно, в поезії Пушкіна (ранній) теж траплялися революційні

висловлювання й візії. Не кажучи вже про приписувану йому епіграму «Мы добрых граж-

дан позабавим И у позорного столпа Кишкой последнего попа Последнего царя

удавим», щодо якої його авторство не доведено58, хоча в молодості Пушкін був
схильний до таких радикальних настроїв і подібних екстравагантних
експромтів, вкажу на знамениту оду «Вольность» (1817), де не тільки

переплітаються революційні заклики («Питомцы ветреной Судьбы, Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите, Восстаньте, падшие рабы!») й категоричне

настановлення, сказати б, ультиматум, царям («И днесь учитесь, о цари: Ни

наказанья, ни награды, Ни кров темниц, ни алтари Не верные для вас ограды.

Склонитесь первые главой Под сень надёжную Закона, И станут вечной стражей трона
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народов вольность и покой»), а й виражено страшне прокляття дому Романових і

ледь чи не «нострадамусівське» далекосяжне зловісне віщування його краху, яке

з фатальною невідворотністю збулося аж через сотню років у більшовицькій
революції:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,

Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоём челе

Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,

Упрёк ты Богу на земле. (І, 182-185)59.

А з іншого боку, вся багатогранна творчість Шевченка аж ніяк не зводиться до

поетизації народних повстань і революційних закликів, і Куліш це прекрасно

розумів, до кінця життя високо цінуючи вираження в «Кобзарі» ідей християнского
братолюбства, національної згоди, засад патріархально-сімейної моралі. У
ставленні до революційної ідеології, реформаторства та національної консолідації

Пушкін і Шевченко певною мірою подібні. Обидва висловлювали спонтанні

революційні заклики, віру в падіння царського самодержавства («Во глубине сибир-
ских руд...» Пушкіна, «І Архімед, і Галілей...», «Хоча лежачого й не б ють...»,
«О люди! люди небораки!», «Бували войни й військовії свари...» Шевченка), обидва

малювали страшні апокаліптичні візії майбутньої руйнівної революції і

категорично, в ультимативній формі застерігали «верхів» (Пушкін царя, а Шевченко

українських поміщиків) від експлуатації народу, яка загрожувала

антифеодальним повстанням і карою гнобителям («Вольность» Пушкіна, «І мертвим, і

живим...», «Осія. Глава XIV», «Бували войни й військовії свари...» Шевченка),
обидва виступали за єдність нації, національну згоду, політичне й класове примирення

на ґрунті гуманізму, демократизму та спільності загальнонаціональних інтересів
(«Пир Петра Первого», «Капитанская дочка» Пушкіна, «І мертвим, і живим...»,

«Злоначинающих спини...» Шевченка), сподівалися ліберальних реформ (Пушкін
особливо в 1826-1831 рр.; Шевченко вірив, що ми «діждемось-таки колись»

«Вашингтона з новим і праведним законом», і в розпуці дивувався, «чому не йде

Апостол правди і науки» II, 230, 291). Обидва поети неоднозначно ставилися до

релігії: віра в Бога в них боролася з безвір ям, своє вільнодумство в релігійних
питаннях кожен з них виявив у власній оригінальній спробі трактувати євангельські

переклади про Ісуса Христа і Діву Марію як суто земне дійство, явище людської

історії («Гавриилиада» Пушкіна, «Марія» Шевченка).
Але між цими поетами були й істотні відмінності у трактуванні означеної

проблематики, принаймні, у трьох пунктах. По-перше, в різних національних
підходах (російському українському) і протилежному ставленні до національно-
визвольної боротьби народів, поневолених Російською імперією. Якщо

пушкінський протест проти самодержавної тиранії мав не більше, ніж суто
російське, або, принаймні, загальнодержавне соціально-визвольне значення і не

солідаризувався з боротьбою поневолених народів Російської імперії за свою

національну незалежність, то Шевченкові філіппіки проти російського

абсолютизму і загалом інституту царизму як такого, причому і в національному, і в

соціальному сенсі, набували інтернаціонального звучання, бо поет підтримував
національно-визвольні змагання усіх народів, поневолених імперією Романових,
і до того ж антифеодальну боротьбу самого російського народу.

По-друге, Пушкін, як уже мовилося вище, пішов на запропонований йому
Миколою І компроміс. Але не тільки після того, а й раніше він виступав «поетом
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імперії», як небезпідставно назвав його Є.Маланюк. Тираноборча, антисамодер-
жавна тенденція ряду віршів Пушкіна («Вольность», 1817, «К Чаадаеву», 1818,
«Наполеон», 1821, «Во глубине сибирских руд...», 1827) аж ніяк не означала

їхньої антиімперської спрямованості звільнена від деспотії абсолютизму Росія

бачилася йому не інакше, як імперією. Пушкін не раз виступав навіть співцем

російської великодержавної експансії і на Кавказі («И воспою тот славный час,

Когда, почуя бой кровавый, На негодующий Кавказ Подъялся наш орёл
двуглавый; [...] Тебя я воспою, герой, О Котляревский, бич Кавказа! Куда ни мчался ты

грозой Твой ход, как чёрная зараза, Губил, ничтожил племена... [...] Поникни
снежною главой, Смирись, Кавказ: идёт Ермолов!» «Эпилог» «Кавказского

пленника», 1820-1821; II, 2160), і в Україні, Литві та Польщі («Иль старый
богатырь [...] Не в силах завинтить свой измаильский штык? Иль русского царя уже

бессильно слово? Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед от-

вык?» «Клеветникам России», 1831; I, 500; «Сбылось и в день Бородина
Вновь наши вторглись знамена В проломы падшей вновь Варшавы; И Польша,
как бегущий полк, Во прах бросает стяг кровавый И бунт раздавленный

умолк». «Бородинская годовщина», 1831; I, 501; див. також: «Полтава», «Из
записки к А.О. Россет»), на Півночі («Отсель грозить мы будем шведу».

«Вступление» в «петербургской повести» «Медный всадник», 1833; И, 173), одне

слово, навсібіч «От финских хладных скал до пламенной Колхиды, [...] До стен

недвижного Китая» («Клеветникам России», 1831 I, 500).
Треба, однак, відзначити, що попри цей шовіністичний апофеоз російсько-

імперського державотворення, Пушкін не раз виступав і виразником, за

висловом того-таки Є. Маланюка, «глибинних проблем петербурзької імперії» (як-от в

«Медном всаднике»)61. Як геніальний поет з винятково сильним відчуттям
власної долі, а також майбутнього своєї країни, він не міг не окреслити суті
проблеми, «кровавых скрижалей» національно-історичного конфлікту Росії з її

слов янськими та іншими західними сусідами («Кто устоит в неравном споре:

Кичливый лях иль верный росс? Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль оссякнет? вот вопрос». «Клеветникам России»; I, 499) і бодай у
проблемних запитаннях з нагоди взяття повсталої Варшави не виразити

затаєного майбутнього «звуження», зменшення імперії, перший етап якого припав на

початок, а другий на кінець XX ст.:

Скажите: скоро ль нам Варшава
Предпишет гордый свой закон?
Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?

За кем останется Волынь?

За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,

От нас отторгнется ль Литва?

Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,

Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?

(«Бородинская годовщина» /, 501-502).

Прикметно водночас і це показово для тодішньої російської
ментальності, що Пушкін і гадки не мав про можливість утворення в прийдешньому
самостійної української держави, а допускав лише ймовірність відриву України
від Росії і приєднання до незалежної Польщі.

Шевченко ж ішов на примирення не з самодержавством, а з Богом, з

християнською мораллю всепрощення і непротивлення злу насильством. Поміж бого-
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борчими висловлюваннями, доріканнями Богові, «всевидящому окові», за

«дивнії діла» його, панування, з його волі, «кругом неправди і неволі» на

«праведній його землі («Сон (Комедія)», «Якби ви знали, паничі...», «Юродивий»),
вираженням амбівалентної віри-докори («Кавказ»), поміж несамовитим

насиланням земної кари на «царів» і «царят» («Бодай кати їх постинали, Отих царів,
катів людських». «[Царі]»; II, 80; «А люде тихо Без всякого лихого лиха Царя
до ката поведуть». «Хоча лежачого й не б ють...»; II, 297; див. також «І

Архімед, і Галілей...», «О люди! люди небораки!..»), поміж підбурюванням
народу» усупереч євангельським настановам, до насильницького утвердження серед

людей заповідей Святого Письма («Щоб брат брата не різали Та не окрадали».

«Ой виострю товариша...»; II, 121), до помсти й кари гнобителям, до кривавого

визволення («Чигрине, Чигрине...», «Холодний яр», «Як умру, то поховайте...»,

«І виріс я на чужині...», «Я не нездужаю, нівроку...»), поміж вимогами до Бога

покарати неправедних можновладців, царів-«псарів» («Царів, кровавих

шинкарів, у пута кутії окуй, В склепу глибокім замуруй» II, 274) поет виявляв

смирення перед Богом («І Бога Богом назову». «Мені, здається, я не знаю...»; II,
205; «Не нарікаю я на Бога...»), ставив собі та всім людям за ідеал християнське
всепрощення («Отак, люде, научайтесь Ворогам прощати [...]! Де ж нам,

грішним, Добра цього взяти?» «Меж скалами, неначе злодій...»; II, 107),
показував християнське каяття лютого народного месника («Варнак») і цілком у

християнському дусі навіть молив Бога застосувати свою «святую силу» не для

покари тих, хто заподіює людям зло, а для того, щоб не допустити вчинення ними зла

(«Злоначинающих спини, У пута кутії не куй, В склепи глибокі не муруй»), щоб
оберегти чистоту праведників у тому числі, очевидно, від скоєння ними гріха
насильницького доброчинства («А чистих серцем? Коло їх Постави ангели свої

І чистоту їх соблюди»), щоб послати людству духовну єдність і любов до

ближнього («А всім нам вкупі на землі Єдиномисліє подай І братолюбіе пошли» II, 275).
По-третє, Пушкін зазнав помітної еволюції від захоплення в молодості

радикальними антимонархічними ідеями й лозунгами до стійкої орієнтації у зрілому
віці (1826-1837) на реформаторську ідеологію, еволюційний поступ, ліберальні
суспільні перетворення «згори», класове примирення і національну згоду, від
легковажних виявів безбожжя і насмішки над релігійними вартощами та

християнськими догматами («Гавриилиада», 1821) до статечної віри в Бога і Боже

провидіння. Зрілий Пушкін змирився з думкою про марність бунту проти
царського самодержавства. У довірливому листі до дружини від 20 і 22 квітня 1834 р.,
згадуючи, що він бачив трьох царів Павла І, Олександра І і Миколу І, Пушкін
писав: «Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим

теской (майбутнім Олександром II. Є.Н.); с моим теской (Олександром І. Є.Н.)
я не ладил. Не дай Бог ему идти по моим следам, писать стихи, да ссориться с

царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибёт»62.
Таке філософування привело Пушкіна до примирення з самодержавством; ба

більше, логіка історіософських роздумів поета повела його далі навіть до

своєрідного обґрунтування доцільності існування самого інституту царизму. Про
пушкінське обстоювання монаршої влади як доцільної і необхідної спеціально
писав у «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь, спираючись при
цьому на особисті розмови з поетом: «Как умно определял Пушкин значение пол-

номощного монарха [...]! 3ачем нужно, говорил он, чтобы один из нас стал

выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон дерево; в законе слы-

шит человек что-то жёсткое и небратское. С одним буквальным исполненьем

закона не далеко уйдёшь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не дол-

жен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может

явиться людям только в одной полномощной власти. Государство без полномощ-
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ного монарха автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего

достигнули Соединённые Штаты. А что такое Соединённые Штаты? Мертвеччина; чело-

век в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без

полномощного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши

будь все музыканты, но, если нет среди них одного такого, который бы движень-

ем палочки всему подавал знак, никуды не пойдёт концерт. А кажется, он сам

ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает

палочкой да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы

умягчить, в том и другом месте, какой-нибудь шершавый звук, который испус-

тил бы иной дурак-барабан или неуклюжий тулумбас. При нём и мастерская

скрыпка не смеет слишком разгуляться на счёт других: блюдет он общий строй,
всего оживитель, верховодец верховного согласья! »63

Одружившись і відчувши чоловічу відповідальність за долю сім ї, Пушкін став

помітно поміркованішим, статечнішим і в політичному, і в моральному планах.

Разом з чоловічим змужнінням (надто ж після одруження у лютому 1831 р.) і творчим

зростанням Пушкіна формувалося його негативне ставлення до власних

недосконалих ранніх віршоспроб і поетичних витівок молодості, у чому він зізнався, зокрема,
в нотатках «Опровержение на критики» (1830): «Кстати: начал я писать с 13-летне-

го возраста и печатать почти с того же времени. Многое желал бы я уничтожить, как

недостойное даже и моего дарования, каково бы оно ни было. Иное тяготеет, как уп-

рёк, на совести моей... По крайней мере, не должен я отвечать за перепечатание гре-

хов моего отрочества, а тем более за чужие проказы. В альманахе, изданном г-ном

Фёдоровым, между найденными Бог знает где стихами моими, напечатана Идил-

лия, писанная слогом переписчика стихов г-на Панаева. Г-н Бестужев, в предисло-

вии какого-то альманаха, благодарит какого-то г-на Ап. за доставление стихотворе-

ний, объявляя, что не все удостоились напечатания.

Сей г-н Ап. не имел никакого права располагать моими стихами, поправлять

их по-своему и отсылать в альманах г.Бестужева [...] стихи, преданные мною заб-

венно или написанные не для печати (например, «Она мила, скажу меж нами»)
или которые простительно мне было написать на 19 году, но непростительно

признать публично в возрасте более зрелом и степенном (например, «Послание к

Юрьеву»)» (III, 479).
Протиставляючи дві різні спроби секуляризації релігійної теми «дійсно

блюзнірську» «Гавриилиаду» Пушкіна і Шевченкову «Марію» як «поему-пса-

лом» тій, кого поет звав «Пренепорочная, благая», «Святая праведная мати

Святого сина на землі» (II, 250, 219), Д.Чижевський слушно відзначив, що основою

Шевченкового пієтету до Ісусової матері стало пов язання в поетовому світогляді
«христоцентричності» з антропоцентризмом у формулі «Христос як ідеальна

людина є центр усієї світової історії»64, але не врахував ще й того нюансу, що

Пушкін і Шевченко створили ці свої поеми в різному віці: перший у

нерозважливо молодому, а другий у зрілому. Прикметно, що з часом Пушкін, за

спогадами сучасників, шкодував, що в пориві молодечої легковажності написав

«Гавриилиаду» пародію на євангельський догмат непорочного зачаття. Коли його

приятель поет Василь Туманський на зламі 1828-1829 рр. зауважив йому про

відставного полковника, письменника Аврама Норова: «[...] это твой противник.
В бытность свою в Одессе он при мне сжёг твою рукописную поэму», то незадо-

волений Пушкін несподівано різко відрубав йому: «[...] Авраам Сергеевич не

противник мне, а друг, а вот ты, восхищавшийся такою гадостью, как моя

неизданная поэма, настоящий мой враг». За переказом Олександри Арапової, дочки

Наталії Пушкіної від другого шлюбу, Пушкін «не раз... скорбел о легкомыслии,

которому поддался, сочинив свою «Гавриилиаду»... Не знаю, что бы я дал, чтобы

и помин об ней уничтожить! всегда говорил он»65.
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У неодруженого Шевченка ж почуття сімейної відповідальності, звичайно, не

було й не могло бути, тож він міг собі дозволити до кінця життя писати не

призначені для друку «крамольні» поезії політичного («Неофіти», «Юродивий», «Во

Іудеї во дні они...», «Осія. Глава XIV», «Саул», «О люди! люди небораки!..»,
«Якось то йдучи уночі...»), антицерковного й антирелігійного (ті ж «Неофіти»,
« Гімн черничий », « Світе ясний! Світе тихий!..») та морального характеру (« Н.Т.»

[«Великомученице кумо!»]).
Такі зміни в пушкінському світогляді особливо імпонували Кулішеві, надто ж

пізньому, який зіставляв їх зі змінами у власному світобаченні й мисленні і

виправдовував свій відхід від захоплень та ілюзій молодості пушкінською
переміною. Ще 1847 р., засланий у Тулу за свої ранні україно- й козакофільські
твори, Куліш звернув увагу на прикметну еволюцію Пушкіна від бурхливої
ранньої творчості до поміркованої статечної пізнього періоду (і насамкінець
примирення з царем, про що вже йшлося вище):

Как водопад неукротимый,
С своей ты ринулся стремнины;

Как молния в лесах, блистал

И громом скалы потрясал.

И люди в изумленьи были,
И слава ширилась твоя,

И, слепо гром боготворя,
К тебе с поклоном приходили.

Но из скалистых берегов
Ты вышел на простор лугов.

XVIII

И, кто без страстных увлечений

Добро душою возлюбя,

Проник в твой дивный, вечный гений,
Те не оставили тебя66.

Чи то щиросердно як пригнічений статусом політичного засланця і

забороною друкуватися, чи то лише на позір щоби добитися звільнення і права
друку, Куліш далі в романі вустами центрального персонажа, свого alter ego,

благав у долі, апелюючи до образу Пушкіна, подібної ж рятівної еволюції по-

гамування свого неспокійного розуму:

О тень святая, дух могучий!
Как божеству тебе молюсь:

Пускай с тобой и я сольюсь.

И ум мой буйный и кипучий,
Вкусив твоей воды живой,
Да успокоится с тобой!

Уже в ту пору Куліш розглядав творчу долю Пушкіна як орієнтир для себе,
шукав у ній натхнення для подібної власної переміни, розважливого заспокоєння,

упокорення. Але хоча він і взявся тоді за написання російськомовного роману у

віршах «онєгінською строфою», усе ж це ще не означало його переорієнтації
українського віршування на пушкінську ритмомелодику та строфіку (це з явиться й

утвердиться в автора «Хуторної поезії» та «Дзвону» в 1880-1890-х рр.). Але вже

наприкінці 1840-х рр. Куліш задекларував своє взорування на

загальнонаціональну ідейну широту пушкінської творчості, покликаної виражати дух та інтереси
всієї нації, а не лише якоїсь її частини:

И был Державным ты любезен,
И был народу ты полезен:
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Восторгом души поднимая
И милость к падшим призывая67.

Насправді ж відносини Пушкіна з царизмом не були такими ідилійними, як їх

подавав засланий Куліш (певне, в догоду своїм цензорам-жандармам з Третього
відділення). Не кажучи вже про Олександра І, який відправив бунтівного поета в

південне заслання і до якого той на все життя зберіг неприязнь, далеко непросто,
не раз напружено й конфліктно протікали його стосунки з миколаївським

режимом. І Куліш це розумів і в своєму пізнішому вірші «Присвят усіх моїх творів
землякам-козакоманам» (1890), написаному без оглядки на будь-яку цензуру й

опублікованому у «Дзвоні», звинуватив вищий світ російського суспільства в

загибелі Пушкіна і вказав на те, що його волелюбна творчість суперечила

самодержавному деспотизмові:

Атакувата Русь, францужені зиряне,
Навчившись порохом, не з лука вже стрілять,
Загнали Пушкіна під пістолетне дуло,

-

І в Азію воно письменних відопхнуло.

Що з ними сталося після його стиха,
Клейнота розуму, проводника свободи!

Цензура, мрець-вампір, несита відюха,
Стидовище і ґвалт розумної природи,
Недоумків лихих порадниця лиха,

Дала нам розуму і серця в воєводи

Одріддє навісне Педрила-боюна, -

І руський світ окрив туманом Сатана. (І, 445-446).

(У «Чорній рукописі 1890» перша редакція трьох передостанніх із зацитова-

них рядків була інша: «Тупого деспотства погибельна пиха, Дала нам в ментори

сенати да синоди, Мов Дон-Жуанові Педрила-боюна» (І, 703; Педрило, за

Кулішевим поясненням, «ментор Байронового Дон-Жуана» (І, 446), тобто
персонаж незакінченого роману у віршах «Дон-Жуан» Байрона.)

Важливо, однак, що вже 1847 р. засланий Куліш підносив пушкінську

творчість за її зверненість до всіх верств і станів нації та спрямованість урешті-
решт на національну згоду на ґрунті пошани до монархізму і врахування та

задоволення соціальних інтересів народу і в цій площині шукав опори для своїх

творчих ідеалів та ідеологічних орієнтирів, прагнучи служити рідному народові і не

конфліктувати з царською владою.

Але все ж на зламі 1840-1850-х рр. монархізм Куліша був не більше, ніж

показним, і зводився лише до тимчасового настрою, зумовленого гнітючим

становищем політичного засланця. Такого роду монархізм відбився на Кулішевому
романі «Алексей Однорог», перший том якого було написано на засланні в

1848-1850 рр. (Современник. 1852. №12; 1853. №1-2; окр. вид.: СПб.,

1853). За спостереженням О.Дорошкевича, у цьому творі Куліш навіть
намагався перевершити Пушкіна в монархічних ілюзіях і, відштовхуючись од його

«Капитанской дочки», виправити її двозначності у ставленні до царизму: сюжет

«Алексея Однорога» «це, власне, сюжет «Капітанської дочки», опрацьований
у дусі безкритичного монархізму, хоч і з деякими локальними українськими
сценами. Олексій Однорог то підправлений Гриньов, що за всяких умов,

незважаючи ні на що, слугує «среди толпы мятежников» «истинному царю московскому»

Годунову. Добриня то аж надто звульгаризований і підсолоджений Савелліч. А
весь роман повинен був виправити Пушкінову помилку й дати образи ідеальних
вірнопідданців , але натомість маємо якісь нежиттьові манекени, далекі від

будь-якої поэтически-осязательной ясности »68.
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Проте ліберальні віяння на зламі 1850-1860-х рр. настільки захопили

Куліша, що його тодішня творчість набрала виразних ознак демократизму й

антифеодальної спрямованості, пройнялась романтикою козацької героїки,
славила народно-визвольні повстання і війни (зб. «Досвітки», 1862) письменник,

властиво, продовжив кирило-мефодіївські традиції 1840-х рр. Цей період, однак,

завершився гаслами національної згоди та братолюбства й авторською заявою

про зцілення свого «кривавого серця» «зцілющою, Живою водою» взаємної

любові, злагоди й братерства між людьми (поема «Великі проводи» в тих-таки

«Досвітках» [І, 358]). Але щойно фактично зі середини 1870-х рр. у Кулішевих
поглядах намітився перехід до нових політико-філософських уявлень, певною

мірою подібний до тієї еволюції, що її зазнав Пушкін (усвідомлення вразливості
демократії, певні симпатії до ідеї монархізму, застереження про «дику силу
рабства», «руїнний дух» визвольної стихії, піднесення польської та української
шляхти і Петра І й Катерини II як культурників, надії на культуротворчу місію

просвіченого абсолютизму, «возсоєдинительні» ілюзії). Цим переходом
позначені «История воссоединения Руси» (тт.1, 2 СПб., 1874; т.З М., 1877),
«Мальована гайдамащина» (Правда. 1876. № 9-12), «Заздалегідне словце» до

другого видання «Досвіток» (К., 1876), вільний переклад російською мовою

повісті польського письменника М. Грабовського «Мятель в степях» (Газета
А. Гатцука. 1876. №15-24), «Казаки по отношению к государству и

обществу» (Русский архив. 1877. №3, 6). Відтоді до кінця життя тривало щораз

тісніше творче й ідеологічне зближення Куліша із зрілим Пушкіним, зосібна, на

ґрунті амбівалентного ставлення до царського абсолютизму: критики його вад та

окремих самодержавців з апологетизацією самої ідеї просвіченого монархізму та

поетизацією деяких «просвічених монархів».
Цікаво, що за кілька років до цієї світоглядної еволюції, вже, мабуть,

передчуваючи її десь у душевних глибинах, Куліш у листі до Ол. Барвінського від

18/30 травня 1869 р. обстоював право письменника і мисленника на зміну своїх

поглядів, на відмову, в міру набуття життєвого досвіду й розширення кругозору,

від переконань молодості і при цьому апелював до Пушкіна: «Пушкін (дуже
розумний чоловік, опріч того, що й великий поет) мовляв бувало: один тільки

дурень не зміняє ніколи свого погляду»69. Свідчення про це пушкінське
висловлювання Куліш почерпнув, очевидно, зі спогадів П.Анненкова: «Кажется, за год до

кончины своей он говорил одному из друзей своих: Меня упрекают в изменчиво-

сти мнений. Может быть: ведь одни глупцы не переменяются »70. А вже згодом,

переживши ідеологічну еволюцію, Куліш у вірші «"Прежній » (друга половина

1880-х рр.), відкидаючи докори співвітчизників-опонентів, які звинувачували
його в зраді собі колишньому, виправдовувався покликом на одного з біблійних

апостолів: «Я прежній вам догоджував словами, Порожніми, як розум ваш

козацький, Пишався розбишацькими ділами І прославляв пожежі гайдамацькі.
Апостола, мабуть, ви не читали, Що, ставши мужем, занедбав хлоп яче [...]»
(І, 427). А в «дописках» до поеми «Куліш у пеклі», у відповідь на критику «Ху-
торної поезії» та «Крашанки» з боку М.Костомарова, який «викидав авторові на

очі, що публіка вже не схоче знати такого писателя, що спершу вірував у свою

нетямну лжу, а потім признавсь у свойму нетямі й недорозумі», Куліш резонно

зауважив: «Виходить, що, вбрехавшись через недосвід, мусимо брехати до ско-

ну, буцім повага наукового прогресу міряється не розумом і доброю совістю, а

вірою публіки» (II, 672).
В останні 25 років свого життя Куліш критично ставився не тільки до коза-

кофільського романтизму 1820-1860-х рр., а й, подібно до Пушкіна, до частини

власного доробку попередніх десятиліть. За поверховість та ідеалізацію
козацької старовини він зовсім знецінював свої ранні твори «Україна. Од початку
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Вкраїни до батька Хмельницького», «Михайло Чарнышенко, или Малороссия
восемьдесят лет назад» (обидва К., 1843), «Повесть об украинском народе»
(СПб, 1846). «Україну» вважав «курьёзной поэмой»71, «фанатичньою імітацією
кобзарським думам»72, визнавав, що «Барон Брамбеус (О. Сенковський. Є.Н.)
осмеял «Михайла Чарнышенка» справедливо в «Библиотеке для чтения»»73.

Історико-популярну компіляцію для дітей «Повесть об украинском народе»,
головно за яку його було заслано в Тулу з забороною друкуватися, пізній Куліш
кваліфікував як «нісенітницю»: «Се була одна з тих утопічних і фантастичних
праць, без критики, з яких позшивана в нас уся історія боротьби Польщі з

Москвою. Козаки в ній виступали яко нація, а все те, що становить націю,
ігнорувалось або відкидалось до суперечного табору. Усіх козацьких ворогів помальовано

тут людоїдами, а самих козаків праведними мучениками і благородними

патріотами. Коли треба було скарати автора за те, що він поперекручував історію

так, як її й досі перекручують, то скарати хіба реготом» («Історичне оповіданнє»,

1882; І, 376). З тих же історико-концептуальних мотивів Куліш не радив

перекладати німецькою мовою навіть свою високохудожню ідилію «Орися»,
написану 1844 р.: «А в «Орисі» не справдешнє життє українське, а вимудроване з

ідеального погляду. Тим і не хочу, щоб сю химеру товкмачено по-німецьки, та ще й

розмальовано», пояснював він у листі до І. Пулюя від 10 лютого 1880 р. (І, 625).

Критичне ставлення пізнього Куліша до романтичного козакофільства

«Досвіток» та орієнтацію письменника на загальнолюдські культуротворчі
цінності відбивають його «Переднє слово» і «Приписки» (примітки) до третього

видання цієї збірки (X., 1899) (див.: І, 640-643, 651).
Навіть стосовно одного з найкращих своїх творів історичного роману

«Чорна рада», написаного в 1843-1856 рр., вимогливий однаковою мірою до себе, як і

до інших, Куліш у листі до Ол. Барвінського від 18/30 травня 1869 р. зауважив:

«Початок книги до приїзду у хутір до Гвинтовки (а це половина 9 із 18

розділів роману. Є.Н.) дуже слабий. Ніколи б я не хотів що бачити з того

перепечатано»74. Щоправда, через 20 років, у листі до того-таки О.Барвінського від
12 грудня 1889 р., він усе ж дав згоду на передрук роману: «Оце ж, вволяючи

волю, позволяю на передрук моєї «Чорної ради»»75.
Отже, пізній Куліш сприймав Пушкіна в ідейній еволюції, вважаючи, що

поет пережив свої радикальні юнацькі захоплення, ілюзії і став дивитися на

суспільство й державу серйозніше, виваженіше й більш помірковано.
Солідаризуючись з такими змінами у світосприйманні свого кумира, Куліш клав акцент

на його творчість зрілого періоду (1826-1837), а не ранні «поетичні витівки», а

що найважливіше у найзагальніших рисах ідентифікував свою еволюцію з

пушкінською.
У Шевченка подібної ідеологічної еволюції не спостерігається. Щоправда,

Ю. Шевельов зробив спробу довести, буцімто в Шевченковій творчості двічі

відбувався перехід від сповідування революційної ідеології до проповіді
християнських вартощів (любові, доброти, милосердя, єдності) як запоруки визволення

України й основи людського співжиття, щастя особистості. «Як у 40-х рр., коли

він (Шевченко. Є.Н.) зіткнувся з комплексом «гайдамаччини» (ще однією
версією сліпої і кривавої помсти) і переборов його у віршах «Трьох літ» », особливо в

посланні «І мертвим, і живим...» з « його концепцією національного єднання, а не

революції», так і 1860 р. він «переборов комплекс російського революційного

радикалізму О. Герцена і його послідовників», виявлений у віршах перших років
після повернення з заслання, коли «поет, хмільний від бунтарських, месницьких

ідей, закликав усіх і кожного до сліпого і неминучого повстання». («Я не

нездужаю, нівроку...», а особливо вірш «Осія. Глава XIV» «з його кривавим образом

народного бунту і самосуду, незрівнянних у своїй жорстокості»). Тим часом у



ЗІСТАВЛЕННЯ І ПРОТИСТАВЛЕННЯ ШЕВЧЕНКА І ПУШКІНА В РЕЦЕПЦІЇ П. КУЛІША 3 7

віршах 1860 р. (чотири версії «Молитви», «І день іде, і ніч іде...», «Бували войни
й військовії свари...») «вже не ватажка бунтарів виглядає він у своїх мріях і

думах, а апостола правди і науки» і навіть «мовби вступає у відкриту полеміку із
самим собою минулорічним, пишучи, що зміна соціального устрою прийде і без

сокири», «не через революцію, а через тріумф Правди і Справедливості»; «не у

кривавих битвах та сутичках минулого і не в сліпому бунті бачить тепер Т.Шевченко

визволення людини, а в становищі внутрішньої гармонії людської душі, гармонії
взаємин людських душ. Якщо цієї гармонії буде досягнуто, проблема України
вирішиться сама собою»76.

Запропонована схема виглядає непереконливо, оскільки і в часі «трьох літ»

(1843-1845), і до того ж після написання послання «І мертвим, і живим...»

(14 грудня 1845 р.), у Шевченковій творчості з явилися вірші з поетизацією
гайдамаччини і вираженням авторських сподівань на відродження гайдамацького
«шляху» Залізняка й Гонти, тобто на новий антифеодальний виступ («Холодний
яр», 17 грудня 1845 р.), з прямим закликом до кривавого народного повстання

(«Як умру, то поховайте...», 25 грудня 1845 р.). Так само 1860 р. поміж версіями
«Молитви» та віршами «І день іде, і ніч іде...», «Бували войни й військовії

свари...» з-під Шевченкового пера виходили далеко не миролюбні поезії, а

навпаки інвективи антисамодержавного спрямування з неоднозначною жадобою
помсти, небесної і земної кари вінценосним гнобителям: «Буде бите Царями сіянеє
жито. [...] Умруть ще незачатиє царята...» («І Архімед, і Галілей...» II, 289);
«Царя до ката поведуть» («Хоча лежачого й не б ють...» II, 297); «Чи буде суд!
Чи буде кара! Царям, царятам на землі?» («О люди! люди небораки!» II, 299).
На мій погляд, більше рації мав свого часу М. Драгоманов, який доводив, що в

Шевченковій творчості відбувалося «вагання од свяченого ножа до братського

поцілунку »77. Ю. Шевельов же спрямлює імпульсивного, амбівалентного

Шевченка, розбудовуючи схему його еволюції там, де її, властиво, не було або,
принаймні, де вона ще не встигла достатньою мірою виявитися й розвинутися.

Варто згадати також, що на засланні, у хвилини розпуки в Шевченка

мимоволі виривалися розпачливі і в тих умовах, природно, ще сильніші, ніж у

Пушкіна, нарікання на те, що йому випала невдячна доля бунтівного поета. За

спостереженням Б. Рубчака, «навіть у не вельми шанобливих, але, загалом,

приязних питаннях, звернених до Божого сина», у вірші «Сон» («Гори мої

високії...», 1847) -

Наробив ти, Христе, лиха!
А переіначив?!
Людей Божих?! Котилися
І наші козачі

Дурні голови, за правду,

За віру Христову,
Упивались і чужої
І своєї крові!..
А получшали?.. Ба де то!

Ще гіршими стали [...] (II, 30-31) -

«відчуваються Шевченкові сумніви щодо доцільности його власних страждешь,

зокрема їх історичної зумовлености [...]. Час від часу поет питає, чи не більш

слушним було б, замість брати на себе спокусливу роль очевидця та пророка, всім

серцем віддатися особистій сфері екзистенції, де майбутнє малюється як

зреалізоване пасторальне минуле. Таке розчарування уповні проявляється в рядках,

у яких поет проклинає тих своїх старших друзів, котрі, навчивши його писати

вірші, виманили з уявного раю непорочности [...]. Оплакуючи свою втрачену

дитинну непорочність, поет кляне тих, хто «збив його з пуття», штовхнувши на
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шлях художніх та інтелектуальних пошуків, а тепер звинувачує у "хитаннях

[...]»78. Б. Рубчак має на увазі щиросерді зізнання Шевченка у сповідальному
вірші «Чи то недоля та неволя...» (1850):

Ви ж украли,

В багно погане заховали

Алмаз мій чистий, дорогий,
Мою колись святую душу!
[...і
Бо ви мене з святого неба

Взяли між себе і писать

Погані вірші научили.
Ви тяжкий камень положили

Посеред шляху... і розбили
0 його... Бога боячись!

Моє малеє, та убоге
Та серце праведне колись!

Тепер іду я без дороги,
Без шляху битого... а ви!

Дивуєтесь, що спотикаюсь,

Що вас і долю проклинаю,

1 плачу тяжко, і, як ви...

Душі убогої цураюсь,
Своєї грішної душі! (II, 215).

Якщо в Пушкіна подібні нарікання на власну долю поета-бунтаря переросли, з

одного боку, в примирення з царизмом, а з іншого в горде усвідомлення своєї
величі як національного поета («Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», 1836),
то в повністю відкинутого, душевно й фізично скаліченого імперією Шевченка

вони змінювалися на амбівалентні відчуття духової стійкості і марності своїх мук за

«славу злую» («N.N.» («О думи мої! О славо злая...»), 1847; «Лічу в неволі дні і

ночі...», 1850), образи на долю і пишання своїм творчим набутком і літературним

та життєвим шляхом («Доля»), вираження вдячності «музі-долі» («Муза») й

іронічне примирення із зрадливою «славою-долею» («Слава», всі 1858).
Нарікання на долю не змусили Шевченка стати ні поміркованішим, ні, тим

більше, лояльним до царського самодержавства, якого він вважав головним

винуватцем свого скаліченого життя і недолі рідного народу. Після звільнення з

заслання Шевченко не йшов, та й не мав жодної можливості піти на будь-яке
примирення з царизмом; навпаки, став іще нестримніший у приватному і

поетичному вираженні своїх антимонархічних настроїв. За спогадами Я. Полонського, «в

минуты сильного душевного настроения он мог бы оттолкнуть любого франта
дикими проявленнями своей страстной ненависти ко всему, что испортило жизнь

его»79. Непримиренний індивідуальний характер і знівечена особиста доля

(вкрадені молоді літа і підірване здоров я) стали тими найістотнішими

чинниками, що знову зробили з нього поета-нонкорформіста, бунтаря.
Цікаву аналогію спостерігаємо у ставленні Пушкіна до польського повстання

1830-1831 рр. і Куліша до польського повстання 1863-1864 рр.

З приводу т. зв. листопадового повстання Пушкін і П. В яземський зав язали
між собою полеміку, в якій поставили проблему народу, пригнобленого імперією:
«Должен ли народ постепенно и бескровно двигаться к свободе через мирную
имперскую реформу? Или он должен с оружием в руках выходить на кровавый бой
с империей, даже готовой поступиться частью своего владычества, готовой к

реформам?» За спостереженням Віктора Листова, якщо політичні симпатії

В яземського були на боці повсталої Польщі, то Пушкін у ймовірній перемозі
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польського повстання небезпідставно бачив реальну загрозу наміченим

ліберальним реформам у Росії, а тому ним оволоділа «безумная идея: надо как можно

скореє подавить поляков, привести их к повиновению короне. Только тогда, ему

кажется, ещё можно будет спасти реформы»80. Листопадове повстання і справді
поховало в зародку намічені царем державні перетворення (обмеження
кріпосного права, привілеїв дворянства, чиновництва, деяка децентралізація влади), і

відбило в нього охоту до будь-яких ліберальних нововведень.

Через тридцять з гаком років пушкінська ситуація певною мірою
повторилася з Кулішем, у його реакції на т. зв. січневе повстання у Польщі (1863-1864),
яке він однозначно засудив, теж небезпідставно побоюючись, що новий

революційний виступ поляків викличе згортання ліберальних реформ у Росії, а

надто репресивні заходи царської влади стосовно молодого українофільського руху

(так, зрештою, і сталося згадаймо хоча б горезвісний Валуєвський циркуляр
1863 р.). «Божевільні ляшки начинили колоту, а дурні голови думають, що й

наш брат хоче йти слідом за ними, бідкався письменник-культурник у листі до

редакції журналу «Мета» 1863 р. А нам коли б тільки писати про Божу
правду, то більш нічого не треба. Нехай хто хоче воює й руйнує, а нам треба пахати

та сіяти, бо лежить наша рідна земля великим перелогом. От же не ймуть віри,
що в нас на думці нема нічого лядського і знай коверзують усякі каверзи»81.

Відтак Куліш у 1864-1867 рр. навіть узяв активну участь у ліквідації
наслідків листопадового повстання і проведенні у Польському Королівстві
антифеодальної земельної та антикатолицько-проправославної церковної реформ,
працюючи на різних посадах царського Установчого комітету у Варшаві. Таке
дуже подібне в обох письменників негативне ставлення до

національно-революційних польських повстань як таких, що опосередковано загрожували

ліберальним рухам і реформам у Росії, виявляє ще один приклад разючої
типологічної збіжності Куліша й Пушкіна в ідеологічних підходах, а це своєю чергою

значною мірою пояснює такий дивовижний потяг пізнього Куліша до

пушкінського феномена. До цього треба додати й певну подібність у тому, що

Пушкін у поетичному славослів ї з нагоди придушення польського повстання

керувався ще й власними імперськими амбіціями (що ігнорує В. Листов), а Куліш
в адміністративному колабораціонізмі і великодержавними ілюзіями.

Внаслідок зміни ідеологічних поглядів у пізнього Куліша, його ставлення до

Шевченка було неоднозначним. У поетичному відгуку «На двадцяті роковини
великого похорону», в «Оді з Тарасової гори» та у віршовому посланні «До
Шевченка» («Хуторна поезія») Куліш тлумачив його творчість як «меч обоюдний» (І, 393),
двосічний: Шевченкове звеличення козаків, гайдамаків, повсталих селян (в
уявленні автора збірки «руїнників») нібито шкодить національно-культурному
поступові, а проте його високохудожнє слово вже само по собі стоїть в обороні
самобутності українського народу. В Кулішевій інтерпретації національне значення

Шевченкової творчості зводиться насамперед до того, що він створив довершені за

формою поезії українською мовою, показавши, таким чином, мистецьку силу

рідного слова. Підкресливши у «Слові до німців на появ «Позиченої кобзи»» (нап.
1890 р.) цю неоднозначність, «двосічність» Шевченкової поезії вільне буяння

людських пристрастей, неприборкану стихію почуттів у частині творів і високоху-

дожність вислову, Куліш визнав, що подібним буянням відзначалися і поетичні
словоспіви староруських поетів-буй-турів, а тому правомірно бачити в Шевченкові

наступника не тільки козацьких кобзарів, а й самого Бояна:

Бурлива в Кобзаря була вода живуща,

Які були в піснях і древні буй-тури;
Но він, мов соловей, вітав нас на зорі...
Ще раз прокинулась в нас Муза невсипуща:
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Як нам до Батия живії рокотали,
Так довго і після Руїни не вмовкали...

Тарас нам нагадав ті «віщії персти»,

Що на «живі складав», Бояне-батьку, ти! (І, 547).

В одній з «дописок» до поеми «Куліш у пеклі» письменник знов-таки

ідентифікував Шевченка за рівнем версифікаційної геніальності з Бояном: «[...]

Шевченко, соловей нового времени по стихотворному генію свойму [...]» (II, 665).

Отож, пізній Куліш з ідеологічного погляду віддавав перевагу Пушкінові
як виразнику (в окремих творах) російської великодержавної ідеї над

Шевченком співцем козаччини і гайдамаччини та борцем проти російського
самодержавства. Власне, саме в аспекті такого протиставлення (а також щодо рівня
освіченості) і вивищував пізній Куліш Пушкіна над Шевченком. Абсолютизація
цього протиставлення привела Куліша до того, що в 1890-х рр. він загалом ставив

поезію Пушкіна і Міцкевича вище від шевченківської, вважаючи водночас,

що за рівнем таланту український поет не поступався російському та

польському, але жорстокі царські репресії унеможливили його розвиток, адекватний

своїм потенціям. Про розгром таємною поліцією Миколи І Кирило-Мефодіївсько-
го братства Куліш з жалем згадував: «В лице Шевченка и всего, что составляло

его мечтательную [було: омороченную его самородным гением] плеяду, задушили

рой пчёл, точно осиное гнездо [...]. Из Шевченка мог бы выйти поэт, равный

Пушкину и Мицкевичу, вместо певца козатчины, восторгавшегося черкесскими

разбоями и бросавшего грязью в [закреслено: Петра, в Екатерину,] незыблемые
устои русской самобытности»82.

Вдаючись до оціночного порівняння Пушкіна й Шевченка, пізній Куліш
виходив переважно з лінеарних уявлень про культурний та художньо-естетичний
поступ людства і у з ясуванні проблематичного питання про те, хто з них як поет

вищий, брав до уваги лише загальний розвиток культури й цивілізації у євроцент-

ричній перспективі, а також примарний ідеал «руського единства». Абсолютизу-
ючи свій підхід, він не бачив, що могли бути й інші підходи, і, таким чином,

виявлявся однобічним. А тим часом до порівняльної оцінки феноменів Пушкіна і
Шевченка справді можна підходити з різними критеріями і відтак з однаковим,

либонь, успіхом показувати відповідні переваги того чи того поета. Такі спроби
вже не раз робилися в літературознавстві, але що характерно зазвичай

імпровізовано, без застосування комплексного й системного підходів, бо

теоретичної основи порівняльно-літературознавчих оцінок (сказати б, аксіологічного

аспекту історико-літературної компаративістики) поки що, наскільки мені

відомо, не розроблено.
Одним з перших феномен Шевченка порівняв з російськими поетами М. Доб-

ролюбов у рецензії на «Кобзар» (1860): «Он поэт совершенно народный, такой,
какого мы не можем указать у себя. Даже Кольцов нейдёт с ним в сравнение,

потому что складом своих мыслей и даже своими стремлениями иногда

отдаляется от народа. У Шевченка, напротив, весь круг его дум и сочувствий находится в

совершенном соответствии со смыслом и строєм народной жизни». Застосувавши
критерій народності у словотворчості (яким, до речі, Куліш перш за все

керувався у 1840-1860-х рр. і якого він вже ігнорував у 1880-1890-х), критик вказав тут

лише на самобутність «Кобзаря», а не вищість цієї збірки порівняно з явищами

російської поезії. Зводячи ж творчість Шевченка всього-на-всього до розряду

«народной поезии Малороссии», тобто тієї поезії, в якій народ говорить «своим

языком о предметах своих нужд, стремлений и воспоминаний», молодий
рецензент, захоплений естетичною категорією народності, явно звужував параметри

Шевченкової поезії, не розгледівши її суто літературного обличчя (може, він не
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знав таких творів, як «[Царі]», «Неофіти», «Марія», особистісно-психологічної

лірики). Щоправда, далі М.Добролюбов відзначив, що в «лирических отступле-

ниях» «Гайдамаків» «является пред нами современный поэт, любящий славу

родимого края и с грустной отрадой припоминающий подвиги отважных пред-

ков»83, але не розвинув цієї думки, не показав, у чому суть і характерні риси
Шевченка як літературного поета. Та й саму іпостась Шевченка як сучасного

поета Добролюбов зводив лишень до його сучасної позиції, певного поетичного

образу автора і не брав до уваги системи літературних виражальних засобів,

відсутніх у народній поезії.

Порівнюючи крізь призму гуманістичних і загальнодемократичних вартощів
пушкінське та шевченківське ставлення до визвольної боротьби кавказьких

горців, Іван Дзюба аргументовано віддає первагу авторові «Кавказу» (1845), який

засвідчує «непримиримість людської совісти із торжествуючим злом», над

автором «Кавказского пленника» (1820-1821), епілог якого вражає «гординею

апофеозу державної сили і справжньою одою [...] пасіонаріям-покорителям Кавказу
поіменно». Хоча Пушкін у цій поемі й опоетизував у романтичному дусі
самобутній етнокультурний світ «дикого народу» черкесів як ближчого до природи, а

в передмові до «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года» (1835) і

відмовлявся від оспівування завойовників Кавказу («Приехать на войну с тем, чтоб вос-

певать будущее подвиги, было бы для меня, с одной стороны, слишком

самолюбиво, а с другой слишком непристойно. Я не вмешиваюсь в военные суждения. Это

не моё дело»[ІІІ, 371]), усе ж для нього питання про право горців на самостійне

життя й політичну самоорганізацію не стояло, бо, по-перше, він як «людина

імперії з усіма емоціями задоволеного національного самолюбства» виходив «зі

специфічно "кавказьких колоніальних стереотипів», з великодержавної моделі
Росії, а по-друге, в його «євроцентричній моделі цивілізації» Росія мала стати

«суб єктом цивілізування» нібито культурно й економічно відсталих горців, і

«Пушкінові йшлося тільки про те, щоб засоби були по можливості м якші».

Натомість у Шевченковій поемі фактично відкинуто «євроцентричну картину світу»
і «христоцентричне» настановлення і натомість виражено «емоційний (і

моральний) протест проти використання ідеї християнства для політичного гегемонізму,

нав язування образу християнського світу як нібито вищого, праведнішого,
чистішого супроти інших, зокрема мусульманського, поганського чи

«примітивного», вперше в тогочасній європейській поезії подано «голос на захист малих ,
неісторичних , "нецивілізованих народів», «Шевченко чи не перший так

принципово піднявся над рутинним поділом народів на великі й малі, історичні й

неісторичні, цивілізовані й нецивілізовані, і зняв цей поділ звертанням до

священного права кожного народу влаштовувати своє життя»84.
Типологічне порівняння Пушкіна й Шевченка вимагає надзвичайної

коректності й обережності в оцінках. Треба пам ятати, що в одні умови доля поставила

російського поета, а зовсім в інакші українського. Для російського царя
Шевченко, який в уявленні «правителів імперії», за Кулішевими словами, писав

«вірші не знать якою мовою» (І, 379), не становив жодної політичної та

мистецької цінності, а тому його не було заманювано в спільники бодай примарними

обіцянками ліберальних реформ. Царизм не загравав з бунтівним Шевченком
так, як з волелюбним Пушкіним. Національно й соціально вони перебували в

цілком різних становищах. Свій життєвий досвід і статус був у Пушкіна і свій

у Шевченка. Оціночне порівняння їхніх світобачень, поглядів, політичних ідео-
логем та мотивів було б виправданим лишень у тому разі, коли б вони

розвивалися бодай у подібних суспільних умовах. У наявному ж випадкові неправомірно
оцінювати їх як суб єктивних величин крізь призму один одного і вивищувати в

моральному чи громадянському сенсі когось одного з них за рахунок іншого.
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Найдоцільніше порівнювати їх як об єктивні данності, своєрідні літературні,

культурні та громадянські явища, що по-різному функціонують у духовній
культурі східного слов янства. До речі, Куліш у мемуарах «Історичне оповіданнє» та

«Около полустолетия назад» саме так і підходив до порівняння Пушкіна й

Шевченка, намагаючись витлумачити відмінності між ними насамперед соціальними
обставинами їх життя.

Зміни у ставленні до Шевченка й Пушкіна були зумовлені змінами не тільки

в ідеологічних, айв естетичних поглядах і художніх смаках Куліша у 1870-х, а

надто ж у 1880-1890-х рр.

Високо шануючи Пушкіна та західноєвропейських поетів, насамперед преро-

мантиків та романтиків, Куліш у молоді літа усе ж більше захоплювався рідним
фольклором, особливо народними думами й історичними піснями, які були йому
ближчі, більше зворушували його душу і хвилювали розум, ніж чужинецька, хай

і вишукана, поезія. «Не раз озивавсь я до розумних людей про велику її красу і

силу, писав Куліш 1865 р. про рідну мову і з жалем додавав: розумні (!)
люде з мене сміялись, указуючи на таких поетів, як Пушкін або Шиллер. Замовкав,
похнюпившись, а проте, начитавшись Пушкіна і Шиллера, все-таки любо мені

було промовляти свої народні думи. Виразніще скажу: і Пушкіна з Шиллером, і

вкраїнські думи однаково я знав напам ять, тільки обидва поети лежали в мене

там десь далеко в голові, а з причілка сяли мені прості, гомеричні речі про

козаків і про смутну вкраїнську долю»85.
Хоча Куліш вже в молодому та середньому віці добре знав європейську поезію,

усе ж тоді як поет він взорувався переважно на фольклорні зразки та закорінену

в народнопісенному ґрунті Шевченкову поезію. Наслідком Кулішевих стилізацій
під народні думи стала поема «Україна» (К., 1843), а в результаті головно

наслідування і творчого опрацювання народних пісень та взорування на

історичні поеми Шевченка з явилася збірка «Досвітки» (СПб., 1862). Прикметно, що
1861 р. Куліш вважав ямб неорганічним, чужим для української версифікації і

критикував спроби запровадження його до нової української поезії,

протиставивши їм взорування на народнопісенне віршування. У статті про П. Гулака-Арте-
мовського він писав: «Котляревщина отозвалась в Артемовском-Гулаке прежде

всего ямбом, не свойственным украинской народной поэзии. Шевченко, поэт

иной эпохи и иного полёта, уклонился от ямба при самом начале своего литера-

турного дела, как ни соблазнительно звучал тогда ямб в прекрасных стихах

Пушкина. Во всём Кобзарі, первом блестящем своём опыте (йдеться про «Кобзар»
1840 р. видання. Є.Н.), не обратился Шевченко к этому размеру. Г[осподин]
Артемовский-Гулак раза два, в немногочисленных стихотворениях своих,

оставляя ямб, и стих его от одного этого становился ближе к народным песням,

которые служили для Шевченка единственным образцом тона и вкуса»86.
Проте в своїй поетичній творчості 1870-1890-х рр. Куліш, зберігши шану до

народної мови, більше орієнтувався вже на взірці європейської поезії, знані йому
ще з юнацьких літ (Пушкін, Ґете, Шиллер, Гайне, Байрон). Вже наприкінці
1860-х рр. він застерігав галицьких літераторів від наслідування Шевченка і
закликав їх до розширення естетичного кругозору, творчого освоєння досвіду і
вершинних здобутків світового письменства, в т. ч. поетичної спадщини Пушкіна.
Так, у листі до Ол. Барвінського від 8/20 червня 1869 р. він закидав галицьким

письменникам те, що «мало хто з них добре знає таких поетів, як Шиллер, Ґете,
Міцкевич, Пушкін, Байрон, Данте, а всі зависли на Шевченкові, та і Шевченко-

вого ґрунту народної української словесности і української] літератури
добре не штудирують»87.
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Порівнюючи Кулішеві збірки «Досвітки», з одного боку, і «Хуторна поезія» та

«Дзвін» з іншого, літературознавець 1920-х років Іван Теліга зазначив, що в

першій з них «ми не знайдемо майже нічого пушкінського. Шевченківські ідеї,
мотиви, теми, розміри відзначають абсолютний вплив останнього на Куліша. Але
вже з початком боротьби з ним, з початком заперечення всьому

шевченківському, відчуваємо разом з цим і присутність Пушкіна. Пушкін допомагає Кулішеві
позбутись всього шевченківського і вийти за межі його літературного впливу». У

цих категоричних формулюваннях І. Теліга явно переборщив. У «Досвітках» не

було «абсолютного впливу» Шевченка (згадаймо хоча б «Великі проводи» як

антитезу «Гайдамакам» або, щодо ритміки, «Люлі-люлі» чи послання «До Дан-
та...»), як і згодом не було з Кулішевого боку «заперечення всьому

шевченківському» (Куліш завжди високо шанував Шевченка як неперевершеного

версифікатора, творця української літературної мови і виразника
християнського гуманізму, ідеї національної згоди та патріархально-сімейної моралі). Та й
«всього шевченківського» Куліш ніколи не позбувся.

Більш точним є інше формулювання забутого літературознавця про те, що

Пушкін у 1870-1890-х рр. «допомагає Кулішеві позбутись епігонства (шев-
ченківщини) і вийти на свій власний шлях». За спостереженням І. Теліги,

тематика «Хуторної поезії», позбувшись «основних рис» тематики «Досвіток»,
«сприяє приходові пушкінської тематики»: «всі теми» «Хуторної поезії»,
властиві Кулішеві, є такими ж «і для Пушкіна. Вславлення царів-культурників,

музи і поетів цілком властиві Пушкінові. Куліш не взяв їх у Пушкіна, вони його

власні, але ними він близько свою тематику підвів до Пушкінової. Це дало змогу

в третій збірці «Дзвін» користуватися ширше Пушкіновими темами і

переймати їх чистішими [...]»88. З приводу цих міркувань можна було б зауважити, що й

у Шевченка є уславлення музи та поета, але, справді, пізній Куліш у

художньому трактуванні цих образів ближчий таки до Пушкіна.
Зауважити треба інше. З 1880-х рр. Куліш-поет не просто поміняв Шевченка

на Пушкіна, а зробив ширший художньо-естетичний вибір переорієнтувався з

фольклоризації, з наслідування і творчого опрацювання народнопісенних
зразків і близької до них шевченківської поезії на творче освоєння ритмомело-

дичних основ європейської поезії доби преромантизму і романтизму, насамперед

силабо-тонічного віршування. Автор «Хуторної поезії» і «Дзвону» у своєму

реформуванні української версифікації взорувався на поезію не тільки і навіть і не

передовсім Пушкіна, а й Ґете, Шиллера, Гайне, Байрона, Шекспіра, Минаєва,
Тютчева, О. Толстого, А. Фета та ін. Пушкін у 1880-1890-х рр. став одним із

взірців, на які орієнтувався Куліш, але тільки «одним із». Зрештою, така

реформа віршування перехід від силабічних розмірів, генетично похідних від

фольклорних (як от коломийкового вірша) та староукраїнської книжної поезії,
частково від польської версифікації, до силабо-тонічної ритміки охопила всю

передову українську поезію останньої чверті XIX ст. (М. Старицький, І. Франко,
Леся Українка, В. Самійленко та ін.).

kkk

Насамкінець треба відзначити, що зміни в Кулішевій рецепції Пушкіна й
осббливо Шевченка були зумовлені і суб єктивними, й об єктивними чинниками.
З одного боку, переходом Куліша до категоричного неприйняття не тільки

сучасних, а й історично минулих революційних рухів та їх художньо-літературного
уславлення і плеканням ілюзорних надій на можливість досягти справедливого

«воссоединения Руси», рівноправного становища українського народу з

російським в одній імперії. А з іншого об єктивною неминучістю процесу
оновлення українського віршування утвердження в ньому силабо-тоніки і загалом
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європеїзації української поезії на проблемно-тематичному та

художньо-формальному рівнях.
У перший період своєї діяльності (1840-1860-і рр.) Куліш ідеологічно й

естетично був ближчий до Шевченка, ніж до Пушкіна, а в другий (1870-1890-і рр.)
навпаки до Пушкіна (особливо зрілого, 1826-1837 рр.), ніж до Шевченка.

Куліша із зрілим Пушкіним зближували певна ідеологічна поміркованість і
схильність до політичних компромісів, якщо не сказати колабораціонізму. З
іншого боку, чимало єднало з Пушкіним (особливо молодим) і Шевченка

(політичний радикалізм і релігійне вільнодумство, безпосередність у життєвій

поведінці й поетичному самовираженні). Либонь, у психологічному відношенні

між Пушкіним і Шевченком, Пушкіним і Кулішем було більше подібностей і

точок дотику, ніж між Шевченком та Кулішем. Загалом же в трикутнику

Пушкін Шевченко Куліш типологічні зв язки настільки ускладнені й

переплетені, що між кожними з цих пар були свої подібності і відмінності,

зближення і розходження, зумовлені особливостями їхніх вдач і характерів,
національною свідомістю, обставинами життя тощо.
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ІЗ КОМЕНТАРЯ ДО
«ВОСПОМИНАНИЯ О ДВУХ МАЛЯРАХ»

МИКОЛИ КОСТОМАРОВА

Віктор ДУДКО

оспоминание о двух малярах» М. Костомарова, значну частину якого

присвячено Т. Шевченкові, уперше з явилося друком у квітневому
числі «Основи» за 1861 рік1. Цей твір активно використовується уже

кількома поколіннями істориків українського письменства, він неодноразово

передруковувався як у виданнях літературної спадщини М. Костомарова, так і в

корпусі спогадів про Т. Шевченка. Останнім часом інтерес до «Воспоминания...»

актуалізовано його докладним розглядом у студії Г. Грабовича про інтерпретацію
творчості Т. Шевченка у працях М. Костомарова2.
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Однак наявні коментарі до «Воспоминания...» не є вичерпними; зокрема,

потребують доповнення матеріалами з історії його авторського читання на

літературному вечорі в Петербурзькому університеті та публікації в «Основі». Саме ці
аспекти коментування названого твору М. Костомарова розглядаються у

пропонованому повідомленні.

1

Позначена при першопублікації авторська дата написання

«Воспоминания...» 14 квітня 1861 року3. Того самого дня М. Костомаров виголосив цей
текст під час літературного вечора на користь бідних студентів, в якому також

взяли участь П. Куліш, А. Майков, М. Некрасов, Я. Полонський. Кореспондент

«Санкт-Петербургских ведомостей» писав: «Вечер открылся прекрасной, горячо

и благородно написанной статьей г. Костомарова «Воспоминание о двух

малярах», в которой наш даровитый и ученый литератор провел параллель между ма-

лороссийским маляром (живописцем), заглохшим под гнетом крепостного права,
и гениальным Шевченко, умершим за шесть дней до выхода в свет манифеста
19-го февраля, который бы возродил его к новой жизни. Статья эта, мы надеемся,

скоро явится в печати и тогда, конечно, обратит на себя общее внимание

возвышенностью высказанных в ней мыслей и чувств»4. Про цей виступ М.

Костомарова існує і ретроспективне свідчення Л. Пантелеева, одного з організаторів
вечора 14 квітня 1861 р. (точну дату його проведення у мемуарах не названо):

«Костомаров прочел поразительно блестящий рассказ «Два маляра», и долго не умол-

кавшие громкие рукоплескания были наградой тогда любимому лектору»5.
У коментарях С. Рейсера до обох посмертних видань спогадів Л. Пантелеева

(1934,1958) не було з ясовано, коли саме М. Костомаров читав «Воспоминание...».

Це зробив М. Кибальчич6 на основі оголошення про літературний вечір 14 квітня
1861 р., яке вмістила газета «Северная пчела»7. Дослідник, правда, помилково

вважав, що «Северная пчела» була єдиною з петербурзьких газет, яка попередньо

інформувала про вечір 14 квітня (167 168). Як з ясовується, оголошення
з явилися ще принаймні у двох газетах «Санкт-Петербургские ведомости» і «Русский
мир»8. Причому якщо в першому із зазначених видань лише називалися учасники

вечора, то «Русский мир» подавав (як і «Северная пчела») також відомості про
програму заходу. Відповідні інформації «Русского мира», порівняно з поданими в

«Северной пчеле», є докладнішими і містять цінний додатковий матеріал для

з ясування реального контексту авторського читання «Воспоминания...».

В оголошенні «Северной пчелы», яке М. Кибальчич наводить у згаданій статті
в українському перекладі у повному обсязі (168), повідомлялося, що М.

Костомаров «прочтет «Воспоминание о двух малярах, или Воспоминание о Шевченко».

(Так само анонсовано твір М. Костомарова і в оголошенні «Русского мира».)
Фактично саме на основі наведеного варіанту назви «Воспоминания...» М. Кибальчич

беззастережно розглядає читання 14 квітня 1861 р. як «перше громадське

вшанування пам яті великого поета у формі літературного вечора» (168).
Приймаючи міркування і висновки М. Кибальчича, так само трактує вечір 14 квітня і
низка авторів пізніших досліджень9. (Версія М. Кибальчича причинилася вже і до

появи версій-«сателітів». Наприклад, авторитетний дослідник українського
національного руху XIX ст. М. Антонович без жодних документальних

обґрунтувань твердить, що вечір 14 квітня влаштувала петербурзька українська
громада10.) Хоча, як з ясовується, аргументація М. Кибальчича не є коректною

надто, коли розглядати її із залученням джерел, що їх дослідник не врахував.

Єдина безпосередня вказівка на те, що літературний вечір 14 квітня було
присвячено пам яті Т. Шевченка, міститься в автобіографії М. Костомарова, яку

записала зі слів історика й письменника його дружина у 1875 році (окремі допов-
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нення та уточнення було внесено у 1876 1881 рр.). Зокрема, М. Костомаров

свідчив: «В марте [1861 г.], в университетском зале, на литературном вечере, ус-

троенном в память Шевченко, я читал статью «Воспоминание о двух малярах»,

из которых один был знакомый мне в юности крепостной человек, лишенный

возможности, по поводу неволи, развить данный ему от Бога талант, а второй был

недавно скончавшийся Шевченко. Статья эта принята была публикой с восторгом и

напечатана вслед за тем в «Основе»11.

Цитоване свідчення М. Костомарова, істотне для аргументації аналізованої
тези М. Кибальчича, залишилося поза його увагою. Проте, об єктивно оцінюючи

відомий на сьогодні джерельний матеріал до теми, можна обґрунтовано твердити

про помилку пам яті М. Костомарова стосовно його повідомлення, що
«Воспоминание...» читалося на літературному вечорі, «устроенном в память Шевченко». У

плані окреслення загального характеру вечора 14 квітня 1861 р. і наведений

мемуарний уступ М. Костомарова, і реконструкція М. Кибальчича розходяться з усіма
відомими на сьогодні синхронними свідченнями, а також і зі спогадами Л.

Пантелеева. Про «шевченківський» характер аналізованого літературного вечора не

йдеться ні в названих оголошеннях петербурзьких газет, ні в цілком присвяченій
читанням 14 квітня цитованій статті «Два слова о литературных вечерах», ні в

епістолярному свідченні П. Куліша, який 15 квітня 1861 р. писав до Марії Гоголь:
«Я получил Ваше письмо, почтеннейший друг Мария Ивановна, надевши белый

жилет, фрак и белые перчатки, чтобы идти читать в университетской зале перед

публикою повесть, обработанную в Вашей Васильевке. В пользу нуждающихся

студентов устроен литературный вечер 14 апреля, на который, в числе других ли-

тераторов, и меня пригласили. Не знаю, осталась ли публика мною довольна или

нет, потому что на рукоплескания ни для кого не скупились»12.
Істотний для з ясування характеру літературного вечора 14 квітня 1861 р.

епізод із його передісторії відтворює у мемуарах Л. Пантелеев: «Я был одним из

распорядителей литературного вечера в пользу студентов. Ген посоветовал мне

пригласить Кулиша: «Он так читает, что малороссы просто плачут, и ради

Кулиша их толпа придет на вечер». Являюсь к Кулишу; он был, видимо, польщен при-

глашением принять участив в вечере и без колебания согласился.

Вы, может быть, прочтете что-нибудь малороссийское, сказал я.

Нет, отвечал Кулиш и затем, Бог знает почему, завел невыносимо

скучную и кисло-сладкую рацею насчет Малороссии. Речь Кулиша сводилась к тому,

что сами они, литературные представители Малороссии, еще не знают, что такое

их родной край и какую судьбу готовит ему будущее. Я торопился временем, а

между тем должен был выслушивать излияния Кулиша. Наконец я как-то улу-

чил минуту и спросил:

Так что же Вы намерены читать?

Мою еще не напечатанную повесть «Тайна»13.
Аналіз поданого в спогадах Л. Пантелеева опису літературного вечора

14 квітня 1861 р. та обставин його підготовки на тлі відповідних синхронних

інформацій свідчить про достовірність наведеного уступу14.
Як і передбачалося, П. Куліш прочитав 14 квітня три розділи повісті «Тайна».

(Важко уявити, що він виступав би з фрагментами свого російського твору, якби

літературний вечір справді присвячувався пам яті Т. Шевченка.) Наведений

фрагмент з листа П. Куліша стосовно сприйняття його виступу потребує
додаткових зауважень. За свідченнями автора статті «Два слова о литературных

вечерах» та Л. Пантелеева, аудиторія сприйняла уривки з повісті П. Куліша
неприхильно15.

Набуло поширення висловлене у праці М. Кибальчича (168 169)
припущення, що М. Некрасов прочитав 14 квітня поезію «На смерть Шевченко» (авторська
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дата 27 лютого 1861 р.)16. (Ю. Марголіс пише про це беззастережно, причому
посилаючись на коментар до названої поезії, вміщений у 2-му томі 12-томного

зібрання творів та листів М. Некрасова, в якому, однак, про вечір 14 квітня

1861 р. навіть не згадується17.) Підставами для М. Кибальчича послужили:

1) власний засновок про «шевченківський» характер заходу; 2) подана в

згаданому оголошенні «Северной пчелы» інформація про те, що М. Некрасов читатиме

«еще не опубликованное стихотворение».

Однак аргументація дослідника не переконує і в даному разі. Передовсім слід
зважити на те, що названа поезія за життя М. Некрасова не друкувалася з

цензурних причин, у межах Російської імперії її було вперше опубліковано лише в

1904 році.18 Відомо, що твори, які читалися на літературних вечорах, також

попередньо розглядала цензура (і, як зазначає Г. Краснов, вона «весьма

придирчиво рассматривала произведения, предлагаемые к чтению»19. У спеціальних
працях про участь М. Некрасова у літературних читаннях початку 1860-х рр. його

виступ під час вечора 14 квітня 1861 р. не зафіксовано20. Однак в оголошенні,
яке подала газета «Русский мир», повідомлялося, що М. Некрасов читатиме

поезії «На Волге» і «Песня Еремушке». (Виглядає, що оголошення про вечір
14 квітня до редакції «Русского мира» надійшло пізніше, ніж до «Северной
пчелы», чим і пояснюється наявність докладнішого анонсу в першому з названих

видань.) На оголошення в «Русском мире» вперше звернув увагу Ф. Прийма.
Проте, покликаючись на це джерело, дослідник не знати чому твердить, що

М. Некрасов читав 14 квітня лише поезію «Песня Еремушке»21.
Очевидно, що подана в газетних оголошеннях інформація про твори, з якими

письменники передбачали виступати на літературному вечорі 14 квітня 1861 р.,

не є достатньою для відтворення реальної програми заходу. Однак і за наявної

джерельної основи для відповідної реконструкції можна впевнено твердити, що

М. Некрасов не читав того дня поезії «На смерть Шевченко».

Як свідчив автор статті «Два слова о литературных вечерах», А. Майков

прочитав 14 квітня поезії «Бабушкаи внучек» та «Картинка». (В оголошеннях
«Русского мира» і «Северной пчелы» фігурує лише перший з названих творів.)

«Северная пчела» інформувала, що Я. Полонський читатиме «еще неизданное

стихотворение», а також поезії «Дубок» і «На возвратном пути из гостей». (В

оголошенні «Русского мира» названо лише два останні твори.) Припущення М.

Кибальчича про те, що анонсованою в «Северной пчеле» неопублікованою поезією
міг бути «Сумасшедший», «знімається» вказівкою на першодрук твору у травні
1859 року22. У відомих спогадах Я. Полонського про Т. Шевченка літературний
вечір 14 квітня 1861 р. не згадується, хоча якби справді цей захід присвячувався
його пам яті, відповідне свідчення було б цілком доречним.

Показово, що не подала жодної інформації про вечір 14 квітня «Основа», яка

ретельно документувала факти вшанування пам яті Т. Шевченка. Так, про

хронологічно близьку до аналізованого заходу акцію (вокальний та

інструментальний концерт на користь родичів Т. Шевченка, що відбувся 27 квітня 1861 р.

журнал надрукував докладну статтю О. Марковича23.
Сумарний аналіз залучених джерел дає підстави критично поставитися до

висновку М. Кибальчича про те, що літературний вечір 14 квітня 1861 р., «відповідно

до задуму його організаторів» (169), було присвячено пам яті Т. Шевченка.

2

Історії «Основи» повною мірою стосується висловлене у зв язку з вивченням

журналу «Отечественные записки» (1868 1884) міркування М. Теплинського

про те, що цензурні зауваження «далеко не всегда фиксировались в официаль-

ных документах, и мы не знаєм, возможно, целого ряда затруднений, с которыми
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приходилось сталкиваться руководите-

лям журнала»24. Справді, із низки

синхронних і ретроспективних свідчень про

практику цензурування періодичних

видань початку 1860-х рр. відомо, що

значну кількість локальних цензурних

ускладнень редактори й цензори

вирішували «в робочому порядку» без відповідного

документування. (А з того, що й

документувалося, збереглося далеко не все

(зокрема, І. Ямпольський з ясував, що втрачено

журнали Санкт-Петербурзького
цензурного комітету за 1861 1862 рр.25).
Матеріал такого плану дає і історія

публікації в «Основі» аналізованого твору
М. Костомарова.

Про те, що першодрук «Воспомина-

ния...» зазнав цензурного втручання,

було відомо з опублікованого ще сто років
тому недатованого листа В. Білозерського
до Д. Каменецького, керівника друкарні
П. Куліша, в якій у першій половині

1861 р. друкувалася «Основа». Істотні

додаткові свідчення містить так само недатований лист технічного редактора «Ос^

нови» М. Щербака до В. Білозерського, з якого для окреслення ширшого

контексту обговорення цензурної історії «Воспоминания...» варто навести просторіший

уступ. Зокрема, М. Щербак писав: «Напрасно также подтруниваете над ти-

погр[афиею] за то, что, как Вы говорите, пришлось возиться с Делян[овым] и

Бутк[овым]. «Гимназическая] переписка», Вы знаете историю, посылалась Вам

для разрешения недоумения касательно отсутствия разрешения цензорского*, а

раньше она не набрана именно потому, что набирались прежние статьи, которые

по всем правилам должны прежде набираться. А «Малярів», Вы знаете, первая

половина прислана только в субботу, другая в понедельник, во вторник

послали к цензору, вчера от цензора к Вам. Что же тут винна тип[ография]? За

«Малярів», що прийшлось до Буткова їх провадить? «Півпівника» и проч[их] статей

Щантелеймон] Алек[сандрович], чтоб облегчить Ваши труды, не велел посылать,

а читал все корректуры сам; а сверст[анные] листы представятся Вам, когда
можно будет верстать по выпуске из цензуры «Малярів» и «Гимн[азической] пе-

реп[иски]»[...]26».
Передовсім локалізовані стосовно днів тижня інформації М. Щербака до

цензурної історії «Воспоминания...», розглянуті з урахуванням позначеної у самому

журналі дати цензурного дозволу квітневого числа «Основи» (20 квітня 1861 р.),

дають підстави для точного датування цитованого листа, який, на мій погляд,

саме того дня і постав. По-друге, з ясовується, що М. Костомаров після
літературного вечора 14 квітня 1861 р. (п ятниця) доопрацьовував текст

«Воспоминания...», передаючи його до друкарні частинами (15 квітня (субота) та 17 квітня

(понеділок)27. По-третє, із листа М. Щербака стає відомим, що «Воспомина-
ние...» розглядав не лише постійний цензор «Основи» С. Лебедєв, а й державний
секретар Володимир Бутков, який у лютому 1861 р. липні 1862 р. мав

спеціальні цензорські повноваження стосовно всіх публікацій, в яких обговорювалася
проблематика селянської реформи28. Виглядає, що С. Лебедєв не наважився об¬

*
Не цензорского, а Делянова: цензорское дело было делом типографии. (Примітка В. Білозерського).

ііоміоміншііі:

О ДИУХЪ МАЛЯРАХЪ.

1)ъ одномъ .сслЬ посючііаіо малороссіііскаю края была, а мо-

ЖОІ'Ь бі.ПЬ И ТСІЮрЬ СуЩССІВуСГЬ, личность )ІЪ высшей степени

ааміічатсіыіан. 0га інчіюсть способна полбуждать вь душЬ мною

думъ и остаімнть іісіі.іі.індіімыіі иіісчат.іѣііііі то былъ КрССГЫІІІІІІІЬ

іімсисмь Грицько, ремесломь малярь Кань извѣстно, въыато-

росчіііекомъ крестьянскийь быту, маілрь пиленіе частин

Малярство одна нзь обычныхъ первыхъ сіупенеіі, на коюрую пс\о-

Лиі ь ііреетыііініі ь, коль скоро собсівсчпшс дарованіе выводитъ

ею ііэі. зомлсд Іи ьч осінні колеи. Малярь, обыкновенно, вмііеіііеъ

і (імъ и ірамотиый, иску стає расиолаіаетъ сю кь любозиатсль-

иости; ыаіяръ рік устъ Ііоюродпцу, святыхъ мужей u женъ, на-

добно ипать, какъ изобразить тою или лруіую, лилнсіся охоіа

узнать, кто они бы іи н что съ ними творилось ВЪ ЖІІЗІІІІ, II

маляръ читаетъ свищсииос иисаиіс, житія святыхъ. Маляръ
имѣетъ дѣло иостонішо съ церковью и потому интересу стоя церкои-

нмміі вопросами, такимъ образомъ, маляръ входитъ вь область

кіінжііаю міра, которая у носелинь начинается сь рсліпіолиаіо
круга, точно такъ, какъ начиналась она въ ипорііі Русскаго
народа. Но извѣстно, что Малороссіяиинъ, какъ только сдіиасісл

блаючостіівымъ человѣкомъ, сейчасъ начинаетъ фіілосоячл лопать;

у него рслиііолиость всість нс къ толкованіямъ обрядоиъ и

частностей богослуженія, какъ это бываетъ съ Іісліікороссіяшшомъ,
а обращается лпби къ піетизму, либо къ размышленіямъ, u

въ нервомъ случаѣ ведетъ къ поэзіи въ жизни, во второмъ

къ Я.СЛИІІІШ знать природу, чсіовѣка, однимъ словомъ кь

наукѣ. Это желаніе обыкновенно находитъ себѣ скоро иредѣлъ но

Сторінка першодруку
«Воспоминания о двух маляра*
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межитися власним розглядом «Воспоминания...» з огляду на висвітлення у ньому

передісторії та синхронних оцінок реформи 19 лютого 1861 р. (хоча, як

зрозуміло, відповідний аспект був для М. Костомарова у даному разі маргінальним).
У згадуваному листі до Д. Каменецького В. Білозерський, зокрема, писав про

«Воспоминание...»: «Посылаю Вам, Даниил Семенович, цензорские листы.

Обратите внимание на «Двух малярив»: они напечатаны в противность цензорскому

замечанию, за что я получил замечание и предостережение. Вам известно, что я

не держал корректуры этой статьи; поэтому не трудно решить, кто оказал такую

опасную услугу и мне, и Щантелеймону] Александровичу Кулишу], и

Костомарову»29. На сьогодні єдиним джерелом тексту «Воспоминания...» є названа «ос-

нов янська» публікація, тому про характер цензурного втручання можна

висловитися лише гіпотетично. Оскільки В. Білозерський згадує про «цензорское

замечание», то, на мій погляд, можна припустити, що текст «Воспоминания...»

зазнав втручання з боку саме С. Лебедева, а не В. Буткова. Цитований лист до

Д. Каменецького постав у проміжку між 20 квітня (дата цензурного дозволу № 4)
і 3 травня (дата цензорського квитка на випуск № 4 у світ30 ); для точнішого

датування поки що бракує даних.

Насамкінець ще кілька коментаторських зауважень до цитованого уривка з

листа М. Щербака до В. Білозерського. У ньому згадується повість М. Тулова
«Гимназическая переписка, изданная инспектором Татаровской гимназии Ли-

нейкиным», початок якої з явився друком у квітневому числі «Основи» за

1861 р. (закінчення у № 5). Відповідно до тогочасної видавничої практики

«Гимназическую переписку...» розглядав як С. Лебедєв, так і з огляду на

освітню проблематику твору куратор Санкт-Петербурзького учбового округу і

водночас (за посадою) керівник Санкт-Петербурзького цензурного комітету Іван

Делянов31.
Також становить безсумнівну джерельну цінність наявне в листі М. Щербака

до В. Білозерського свідчення про активну участь у роботі редакції «Основи»

наприкінці квітня 1861 р. П. Куліша («Півпівника» його оповідання,

опубліковане у № 4). Відомо, що в історії співпраці П. Куліша з редактором «Основи»

В. Білозерським були періоди порозуміння і періоди істотних розходжень.

Відповідні хронологічно локалізовані інформації М. Щербака (як і В.

Білозерського з його цитованого листа до Д. Каменецького) придадуться авторові

майбутньої докладної студії про участь П. Куліша у виданні «Основи».

11 Див.: Основа. 1861. № 4. С. 44 56.
2 Див.: Грабович Г. Проникливість і сліпота у рецепції Шевченка: випадок Костомарова //

Сучасність. 1997. № 3. С. 72 95; № 4. С. 109 128. Англомовний варіант статті див.:

Grabowicz G.G. Insight and Blindness in the Reception of Śevćenko: the Case of Kostomarov // Harvard

икгаіпіап Studies. 1993. Vol. 17. No 3/4. P. 279 340.

3 Виглядає, що авторська дата позначає день завершення основної роботи над «Воспоминани-

ем...», оскільки, як далі буде показано, автор повертався до його тексту і після 14 квітня 1861 р.
4 де. Два слова о литературных вечерах: Письмо в редакцию «СПб. вед.» 11 Санкт-Петербургские

ведомости. 1861. 20 апр. № 89. С. 504. Як зазначає Ф. Литвина (без аргументації), автор

статті був студентом Петербурзького університету. Див.: Литвина ФА. Легальные формы пропаганды

разночинцев-демократов 60 70-х гг. XIX в.: Литературные вечера, чтения, собрания. Казань,
1986. С. 126 (прим. 34).

5 Пантелеев Л.Ф. Воспоминания. М., 1958. С. 238. У коментарях С. Рейсера, що

супроводжують це видання, точна назва твору М. Костомарова не подається.

6 Див.: Кибалъчич МА. Вшанування пам яті Шевченка у Петербурзі (1861 р.) і в Кракові
(1914 р.) // Збірник праць сьомої наукової шевченківської конференції. К., 1959. С. 167 169.

(Далі вказується сторінка в тексті.)
7 Див.: Северная пчела. 1861. 12 апр. № 82. С. 328; 13 апр. № 83. С. 332.
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8 Див.: Русский мир. 1861. 12 апр. № 28. С. 529; Санкт-Петербургские ведомости.

1861. 13 апр. № 84. С. 473; 14 апр. № 85. С. 480.

9
Напр., див.: Шабліовський Є.С. М.О. Некрасов і українська література. К., 1971. С. 35;

Шевченківський словник: У 2 т. К., 1976. Т. 1. С. 139, 374; Пінчук ЮА. Микола Іванович Костомаров:

1817 1885. К., 1992. С. 114 115; ЖурП. Труды и дни Кобзаря. Люберцы, 1996. С. 559 560.
10 Див.: Антонович М. З історії громад на рубежі 1850 1860-х років // Київська старовина.

1998. № 2. С. 43. Однак припущення М. Кибальчича про те, що літературний вечір 14 квітня міг

бути громадським засобом збирання коштів для перевезення тіла Т. Шевченка в Україну (169), М.

Антонович цілком обґрунтовано відхиляє (див.: Там же. С. 43 44).
11
Костомаров Н.И. Автобиография // Костомаров Н.И. Автобиография. Бунт Стеньки Разина.

К., 1992. С. 202. Помилкове датування авторського читання «Воспоминания...» в «Автобиогра-

фии» М. Костомарова вказівка на березень 1861 р. залишено без пояснень як у названому

виданні (коментарі Ю. Пінчука; також див.: Пінчук ЮА. Микола Іванович Костомаров. С. 114),

так і в здійснених дещо раніше (див.: Бутич И.Л. Примечания // Костомаров Н.И. Исторические про-

изведения. Автобиография. К.,1989; 2-е изд. К., 1990).
12 Письма П.А. Кулиша к М.И. Гоголь (1859 1863 гг.) / Сообщил В.А. Чаговец // Чтения в Ис-

торическом обществе Нестора-летописца. К., 1902. Кн. 16. С. 113.
13 Пантелеев Л.Ф. Воспоминания. С. 237.
14
Докладно див.: Дудко В. Пантелеймон Куліш у спогадах Лонгина Пантелеева // Актуальні

питання слов янської філології. К.; Бердянськ, 1997. Вип. 3. С. 129 136.
15 Див.: Там же. Невраховане у названій публікації свідчення про участь П. Куліша у вечорі

14 квітня 1861 р., що його подав К. Білозерський у статті «О том, как пишет г. Кулиш свои заметки о

концертах», див.: Северная пчела. 1861. 3 авг. № 171. С. 696.

16
Напр., див.: Шабліовський Є.С. М.О. Некрасов і українська література. С. 35; Жур П. Труды

и дни Кобзаря. С. 559 560; Антонович М. З історії громад на рубежі 1850 1860-х років. С. 43.
17 Див.: Марголис ЮД. Т.Г. Шевченко и Петербургский университет. Л., 1983. С. 74.
18 Див.: Некрасов НА. Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. Л., 1981. Т. 2. С. 377.
19

Красное Г.В. Некрасов и литературные чтения // О Некрасове: Статьи и материалы.

Ярославль, 1971. Вып. 3. С. 243.
20 Див.: Там же. С. 235 248; Гаркави А.М. К теме «Некрасов и литературные чтения» //

Н.А. Некрасов и его время. Калининград, 1976. Вып. 2. С. 55 58.
21 Див.: Прийма Ф.Я. 1) Поэзия Некрасова в общественно-литературном движении конца XIX

начала XX века // Некрасовский сборник. Л., 1973. Вып. 5. С. 44; 2) Некрасов и русская

литература. Л., 1987. С. 229.
22 Див.: Полонский Я. Стихотворения / Изд. 2-е. Л., 1954. С. 515. (Библиотека поэта.

Большая серия).
23

Див.: Побратим А.В. [Маркович А.В.] Концерт 27 апреля, сбор с которого был предназначен на

покупку земли для родственников Т.Гр. Шевченка // Основа. 1861. № 6. С. 143 160.
24 Теплинский М.В. Вторая часть трилогии: Путеводитель по «Отечественным запискам» //

Русская литература. 1973. № 1. С. 232.
25

Див.: Ямпольский И.Г. Сатирическая журналистика 1860-х годов: Журнал революционной

сатиры «Искра» (1859 1873). М., 1964. С. 149.
26 Фонди Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського. Ал. 17 107/10.

Цитований документ з незначними неточностями наводиться у публ.: Порський В. [Міяковський В.] З історії
«Основи» // Літературно-науковий збірник. Корюген; Кіль, 1948. Т. 3. С. 96.

27 Дати з ясовуються за вид.: Хронологический справочник (XIX и XX века) / Сост. М.И. Пер-

пер. Л.,1984. С. 15.
28

Див.: Попельницкий А. Специальная цензура книг и статей по крестьянскому вопросу в 1861

1862 гг. // Русская старина. 1916. № 2. С. 294 309.
29 К истории «Основы* // Киевская старина. 1899. Т. 65. № 4. Отд. 2. С. 2.
30 Див.: Російський державний історичний архів (Санкт-Петербург). Ф. 772. Оп. 1.

Спр. 5610. Арк. 136.
31 Відомчу цензуру в Росії було скасовано у березні 1862 р. (див.: Лемке М. Эпоха цензурных

реформ 1859 1865 годов. СПб., 1904. С. 131).



ГАЛИЦЬКІ ВІТРАЖІ КІНЦЯ XIX -

ПОЧАТКУ XX ст.: З ІСТОРІЇ
ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ

Ірина ГАХ

"

й сторін галицького храмового вітражництва західного та східного христи-

I янських обрядів, що сягає своїм корінням сивої давнини, тісно пов язана із

^відродженням європейського класичного вітражного мистецтва у XIX ст.

Чи не найдавнішими згадками про вітражне мистецтво у Галичині є

відомості, пов язані з будівництвом Кафедрального костьолу у Львові про те, що у

1480 році при викінченні головної нави архітектурної споруди були встановлені

вітражні вікна1. Історик будівництва наголошував, що вікна були засклені у ще

не завершеному до кінця костьолі. Історія храмових споруд західної

християнської традиції у місті дає підстави вважати, що у період Середньовіччя вітражі
вже існували і в інших костьолах.

За існування республіканського інституту «Укрзахідпроектреставрація» у

Львові працювала єдина в Україні вітражна реставраційна майстерня.
Працівники цього закладу в 1970-х роках демонтували залишки кольорових вітражних
вікон кінця XIX ст. у костьолі Марії Сніжної (споруджений у XIV ст).
Паралельно з цим навколо храмової споруди впорядковувалося подвір я. При проведенні
земляних робіт було знайдено уламки кольорового скла, розписаного

керамічними фарбами, та окислені залишки металевої арматури. За розповідями худож-

ників-реставраторів, уламки знайденого скла за кольором та термічною
обробкою кардинально відрізнялися від фрагментів вітражів, які демонтувалися в той

час і датуються останнім десятиліттям XIX ст. Отже, в костьолі Марії Сніжної ще
у княжі часи були кольорові композиції.

Саме в період Середньовіччя класичний вітраж займає чи не найпочесніше

місце в організації інтер єру храмової споруди західної християнської традиції у

Західній та Центральній Європі. А в часі «палаючої готики» було закладено

основні засади його композиційного, колористичного та образно-змістового
вирішення2. Перебуваючи у готичному храмі, глядач «розчиняється» в

насиченій атмосфері кольорового світла, яке проникає крізь вікна. Проте вітраж не

тільки прикрашає він дає інформацію.

Оскільки розквіт храмового класичного вітражу припадає на Середньовіччя, є

абсолютно закономірним факт наявності у перших костьолах стародавніх міст
Галичини кольорових вікон; найбільш імовірно, що вони були схожими на ті, які

у великій кількості створювалися в архітектурних спорудах християнської
традиції3. Отже, німці, які будували костьол Марії Сніжної у Львові, встановили у

приміщенні першої парафії вітражі, схожі на ті, які масово прикрашали

тогочасні німецькі костьоли.

Дещо інакше вітражне мистецтво розвивалося в давній українській церковній
архітектурі. Крім великої кількості археологічних знахідок, які свідчать про
виготовлення та використання листового (вітражного) скла в будівництві, маємо

літературні та іконографічні джерела. У XVI ст. поряд з великою кількістю скло-

виробів у вигляді «скляниць» (склянок) майстри одержували платню за «шиби»

та «болони» на вікна4. Ці терміни на той час увійшли в обіг у зв язку із

запровадженням нових методів виготовлення віконного скла, що в сучасній літературі
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носить назву «халявного» чи «дутого». У XVI XVIII ст. у галицьких містах

Стрию та Жовкві широко практикується торгівля «болонами» для вікон5.

Чи не найкращим підтвердженням виготовлення та використання вітражного
скла у тому часі є зображення вітражів на пам ятках українського іконопису та

графіки, що характеризуються широким використанням суто архітектурних чи

архітектурно-пейзажних мотивів, які виступають тлом для канонічних сюжетів.

Це, зокрема, продемонстровано у таких творах: «Зішестіє Святого Духа», с. Долина
(кінець XVIII ст., НМЛ № 2522), «Різдво Богородиці», с. Долина (кінець XVIII ст.,

НМЛ № 2512), «Старозавітня Трійця», с. Заліків (XVII XVIII ст., НМЛ № 11),
«Усікнення глави Івана Предтечі», Київ (XVII ст. НМЛ № 664), «Введення в храм»

І. Рутковича (перша половина XVIII ст., НМЛ № 2371) та багато інших.

Прикладами введення в іконографічні зображення вітражних мотивів є роботи українських
граверів Т. Стрільбицького та Г. Вишловського: художники точно передають

орнаментовані технікою класичного вітражу вікна інтер єрів храмової архітектури6.
Велика кількість пам яток українського іконопису та графіки XVI XVIII ст.

із зображенням вітражних вікон дає підставу вважати, що вони були
традиційними у храмовій архітектурі східної християнської традиції, і, що найімовірніше,
«склили» церкви саме місцеві майстри.

На жаль, не збереглися відомості про існування окремих міських цехів, які

виготовляли кольорові чи безкольорові «шиби»: склярі були об єднані у спільні

майстерні з живописцями, столярами, золотарями. Але відомо, що скляне

ремесло високо цінувалося, а ремісники-склярі займали помітне місце у суспільному
житті багатьох галицьких міст7.

Якщо історики вітражного мистецтва на сьогодні мало знають про роботи
майстерень у давні часи, то про діяльність художників-проектантів та фірми, що
займалися в Галичині виготовленням храмових вітражів західної та східної
християнських традицій наприкінці XIX на початку XX ст., маємо чимало матеріалів.

Загальноєвропейський розвиток класичного вітражу у XIX ст., природно, не

міг оминути Галичини, що входила тоді до складу Австро-Угорщини, а згодом,

від 1923 р. до складу Польщі. Розбудова міст, масові реставраційні проекти,
розвиток промисловості все це сприяло появі в храмовій галицькій архітектурі
східного та західного християнських обрядів значної кількості кольорових
вітражів. Тільки у Львові реставруються: костьол Івана Хрестителя (1887 р.),
костьол Марії Сніжної (1882 1892 рр.), церква Онуфрія (1902 р.) та ін.; масово

зводяться нові храми: костьол сс. Францисканок (1876 1888 рр.), церква
Преображення Господнього (1893 р.), Російська православна церква (1900 р.) та ін.

У галузі вітражного мистецтва на рубежі XIX XX ст. у Галичині працюють

західноєвропейські фірми німецька «Mayersche Mosaikanstalt (пізніша
назва «Mayersche Hofkunstanstalt») з Мюнхену, австрійська «Тігої Glasmalerei
und Mosaikanstalt», польська «Krakowski Żaklad S.G. Żeleński». Вони

представлені цілими комплексами скляних сюжетних кольорових композицій, що на

сьогоднішній день є окрасою галицької храмової архітектури. Без сумніву, не всі

вітражі, створені в тому часі, дійшли до наших днів: війни, перебудови,
політичні зміни все це призводило до знищення не тільки храмових, але й

світських кольорових вікон. Проте і на основі збереженого вимальовується

яскрава картина становлення та розвитку цього виду мистецтва.

Історія галицького вітражу кінця XIX початку XX ст. пов язана із

творчістю знаменитих українських митців Модеста Сосенка, Юліана Буцманю-
ка, Петра Холодного-старшого, відомих польських художників Яна Матейка,
Юзефа Мегоффера, Станіслава Виспянського та ін. Кожне велике замовлення на

виготовлення та встановлення кольорових вікон документувалося в історіях
діяльності художників-проектантів та майстерень-реалізаторів.
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Фактично першою інформацією про встановлення класичних вітражних
вікон у Львові була публікація у пресі про те, що на крайовій виставці
промислових, сільськогосподарських та мистецьких досягнень у 1894 році було
представлено вітражі двох художників Сютрика та Попеля8. На жаль, про реалізатора
цього проекту згадано не було. Але нам відомо, що на той час у Польщі
працювала вітражна фірма Т. Зайдзіковського, яка брала участь у цій крайовій виставці і

була відзначена золотою медаллю9. Можливо, саме цей заклад виконував роботи
згаданих художників.

Не з ясовано також, яка майстерня-реалізатор виготовила комплекс

кольорових вітражів у костьолі оо. Реформаторів у Львові, що були встановлені у

1897 році. Відомо лише, що шість кольорових зображень із постатями святого

Франциска Асизького, святого Антонія Падуанського, святого Петра з Анканта-

ри, святого Людвіга (короля французького), святих Клари та Єлизавети було
змонтовано у новозведеному храмі10.

Найраніша датована робота, яку здійснила відома фірма-виконавець,
знаходиться у проході між Вервичною каплицею та приміщенням костьолу оо.

Домініканів у Львові11. Цю орнаментальну композицію графиня Дідушицька у

1884 році замовила мюнхенській вітражній фірмі «Mayersche Mosaikanstalt». На

нашу думку, саме ця майстерня у 80-х роках XIX ст. виконувала найбільшу
кількість замовлень у Галичині загалом і у Львові зокрема. Про це свідчить і

факт виконання у матеріалі вітражного комплексу львівського Кафедрального

костьолу саме німецькими майстрами.
У червні 1892 року Кафедральна рада костьолу вирішила відновити інтер єр

храму. Реставраційними заходами було доручено керувати архітектору В.

Ковальському12. Одним з головних завдань було встановлення кольорових вікон,

для чого Костьольна рада призначила комітет на чолі з реставратором В. Ло-

зинським, який повністю відповідав за проведення робіт: від розгляду ескізів до

готової продукції. У лютому 1893 року реставраційному комітетові були

представлені конкурсні роботи ескізів до вікон Кафедрального костьолу, виконані

відомими художниками Я. Матейком, Т. Попелем, Ю. Мегоффером, Т. Аксенто-

вичем, С. Виспянським та іншими13.
Костьольна рада визнала найкращими проекти Ю. Мегоффера. Представник

вітражної майстерні з Інсбруку був настільки вражений пропозиціями
Мегоффера, що назвав їх «чимось надзвичайним» та виявив побажання взяти їх як

взірець для решти вікон храму14. Оцінивши вартість готових вітражів у 3000

форинтів (висока ціна для цього виду мистецтва), він зобов язався зменшити плату

за виготовлення на 7 %, якщо автор дозволить продемонструвати готові картони
на мистецьких виставках у Європі. Висока оцінка картону на тему «Покладення

каменю Казимиром Великим під Кафедральний костьол» причинилася до того,

що Ю. Мегоффер виконав ще сім проектів для вікон центральної частини храму.

Окремо слід сказати про участь у конкурсі Є. Виспянського. Молодий
художник на той час навчався у Парижі разом із Мегоффером. Виспянський виконав

картони для Кафедрального костьолу у Львові і мав намір переслати ці роботи до

Галичини. Сам митець згадував: «Багато людей оглядали львівські вікна, і всім

вони подобаються». А один із замовників, француз, порівнюючи роботи
Виспянського та Мегоффера в майстерні, констатував, що йому більше до вподоби

задум і композиція саме Є. Виспянського15. Картони, виконані ним, сьогодні
знаходяться у музеї Станіслава Виспянського у Кракові. Великі композиції
«Полонія» та «Шлюб Яна Казимира», створені у техніці пастелі, є надзвичайно

вишуканими у кольорі та вражають монументальністю мислення художника. Ці
картони зображені на одній із живописних робіт митця, виконаних у Парижі16.
Та, на жаль, Станіслав Виспянський не знайшов спільної мови у вирішенні
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фінансових питань із Лозинським, затримався з викінченням картонів, які

прибули до Львова із значним запізненням. Костьольна рада проектів художника
навіть не розпакувала17.

До 1898 року у львівському Кафедральному костьолі було встановлено

шістнадцять кольорових сюжетних скляних композицій, виконаних у матеріалі
німецькою фірмою «Mayersche Mosaikanstalt» з Мюнхену. Цей вітражний
комплекс є найбільшим ансамблем, збереженим у первозданному вигляді таким,

яким був створений у Мюнхені. У цій великій роботі яскраво відображено всі

новації європейського храмового вітражного мистецтва другої половини XIX ст.

Вітражний ансамбль львівського Кафедрального костьолу демонструє

унікальне поєднання архітектури та скляного монументально-декоративного

виду мистецтва, якими є сюжетні кольорові вітражні вікна. Вони органічно
вписуються в лінійну структуру споруди, композиційно та кольористично

підкреслюючи цілісність внутрішнього оздоблення інтер єру, а насичене кольором повітря
надає приміщенню особливого відтінку містики. Кожне з вікон львівського

Кафедрального костьолу є окремим сюжетно завершеним твором на релігійну чи

історичну тематику, виконаним у яскравій насиченій гамі кольорів. У розвитку

композиції важливу роль відіграють вертикальні та горизонтальні напрямки
отже, побудова загальної конструкції вітражних вікон розгортається паралельно

чи перпендикулярно до віконних рам, де центральне місце займають зображення
головних дійових осіб.

Під час роботи над вітражами Кафедрального костьолу фірма «Mayersche
Hofkunstanstalt» продемонструвала високий рівень своїх технологічних

можливостей: розписи фарбами, травлення та матування кольорового накладного і

звичайного скла тощо. Саме за максимального використання художніх та

технологічних можливостей матеріалів майстрам-вітражистам вдалось передати
нюанси у зображенні типових рис кожного із персонажів, надзвичайно вишукану

орнаментику одягу й атрибутики, багатство кольорової палітри та витонченість

графіки рисунку, а головне неповторність мистецтва вітражу.
Варто зазначити, що до початку робіт у львівському Кафедральному костьолі

перед реставраційною радою стояв вибір фірми-реалізатора проектів кольорових вікон

у матеріалі: крім «Mayersche Hofkunstanstalt» з Мюнхену, у виконанні вітражів
зголосилися брати «Schiller» з Відня, «Тігої Glasmalerci und Anstalt» з Інсбруку,
«Gauling» з Відня18. Кафедральна рада прийняла пропозиції мюнхенських

майстрів з огляду не тільки на їхній високий професіоналізм, але й зважаючи на

порозуміння у вирішенні фінансових питань. Всі роботи оплачували заможні родини
міста Львова та багаті організації (Галицька ощадна каса, Рада міста). Хоча один з

вітражів все ж був виконаний у фірмі Gauling, його виготовлення фінансував граф
Адам Глуховський. Це вікно із зображенням Святої Родини спроектував віденський

художник Лауфберг. На сьогодні нам практично нічого не відомо про фірму Gauling.
Натомість маємо достатньо інформації про історію однієї з найвідоміших

німецьких вітражних майстерень «Mayersche Hofkunstanstalt», що продуктивно
працювала на галицьких землях упродовж останніх десяти років XIX початку
XX ст. і з якою тісно пов язаний розвиток цього виду мистецтва на території

західних земель України. Базою для становлення «Mayersche Hofkunstanstalt» у

Мюнхені була королівська фабрика з виготовлення кольорового листового скла,

заснована Людвігом фон Бауером у 1827 році19. У тому часі робота підприємства

була спрямована на відродження скловиробництва, а також реставрацію
середньовічних вітражів. У 1841 році Франц Майєр об єднав склярню фон Бауера та

власну фірму «Anstalt fiir christische Kunsterzeugnisse», а в 1847 році постала фірма
«Franz Mayersche Hofkunstanstalt». Її розквіт припадає на другу половину
XIX ст., коли масово реставруються готичні вітражі у середньовічних храмах
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Німеччини. Високий рівень продукції гарантували професійні кадри і худож-

ників-проектантів, і технологів, майстрів-виконавців, які готувалися у

провідних навчальних закладах Німеччини. Наприкінці XIX ст. фірма
встановлювала вітражні вікна у костьолах, церквах, капеллах СІЛА, Канади, Азії,

Австралії і, звичайно, Європи20.
Саме мюнхенська фірма «Mayersche Hofkunstanstalt» наприкінці XIX ст.

виконала в матеріалі чи не найбільші проекти для храмової архітектури на

території західних областей України: Кафедральний костьол у Дрогобичі (1890-і рр.),
Кафедральний костьол у Чернівцях (1900-і рр.), Костьол Пресвятого Серця Ісуса
у Львові (1890-і рр).

Костьол Пресвятого Серця Ісуса неороманська храмова споруда сс. Франциска-
нок у Львові була збудована у 1876 1888 роках за проектом відомого архітектора
Юліана Захаріевича. В інтер єр костьолу Ю. Захарієвич спроектував вітражні
композиції, які у 1897 році виконала в матеріалі мюнхенська фірма. Композиційний
принцип розміщення постатей на скляному полотні є типовим для неоготичних вікон, що
були поширеними наприкінці XIX ст. у храмових спорудах Центральної та Західної
Європи. Три великі однофігурні вітражі із зображенням св. Меланії, Ісуса Христа та

архангела Михаїла розміщені в апсиді, кругле вікно із постаттю Діви Марії
знаходиться на хорах. Три кольорові скляні композиції у Святилищі протягом дня
яскраво освітлюються, що дає можливість якнайкраще бачити всі тонкощі мистецтва
класичного вітражу останніх десятиліть XIX ст. Верхню частину вікна займають

«балдахіни» архітектурні навіси, що імітують стилізовану готичну архітектуру.
Центральний, найбільший простір у кольоровому вікні зображення постатей святих;

нижній, найменший орнаментальна розетка із геральдикою та написами імен

фундаторів. Максимально використовуючи новітні технології обробки листового

кольорового скла, майстерня «Mayersche Hofkunstanstalt» досягла якнайкращого
результату: вітражні вікна вражають високим рівнем виконання та професійністю
створення класичних сюжетних скляних кольорових зображень.

Провідні західноєвропейські вітражні фірми конкурували за право роботи над

проектами храмових споруд на території Галичини. Відповідно кожен заклад

старався якнайкраще виконувати кольорові вікна в матеріалі, демонструючи

найрізноманітніші технічні та технологічні можливості мистецтва класичного

храмового вітражництва.

В архіві австрійської фірми «Тігої Glasmalerei und Mosaikanstalt» знаходяться

матеріали про замовлення, які виконувалися наприкінці XIX ст. у Центральній та

Західній Європі. Юліан Захарієвич у 1888 1892 роках проводив реставраційні
роботи у костьолі Марії Сніжної у Львові, для якої спроектував вітражі. У книзі

замовлень «Bestellbush» зазначено, що 25 листопада 1889 року до фірми звернувся

професор Ю. Захарієвич та парафіяльна громада із проханням виконати в матеріалі три
кольорових сюжетних вікна: орнаментальну розетку у вигляді круглої композиції

діаметром 1,05 м, та два парних зображення святих: Я. Казимира та С. Костки

(1,44 х 3,34 м), святих Ядвіги та Соломії (1,45 х 3,23 м). Вікна були проектовані для
пресбітерію костьолу; роботи фінансували Рада міста Львова та тамтешній

мешканець Станіслав Корчинський21. Перед майстрами було поставлено вимоги щодо

реалізації проектів у матеріалі зокрема, такі: вітражні вікна повинні мати невеликі

отвори (у вигляді кватирок) для зручності зовнішнього миття; у кольористичному

вирішенні вікон обов язкова наявність синіх та золотих кольорів; оскільки отвори

знаходяться на одному рівні із стінописом, який було виконано до замовлення

кольорових вікон, зображення фігур на вітражах не повинні «заважати» сприйманню
фрескового живопису, не «тиснути» на нього і не бути «завеликими»; зображення
образів святих мають бути дещо «модернізовані» та «стилізовані», а всі написи

виконані польською мовою.
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Композиція вітражів костьолу Марії Сніжної із зображенням постатей є

подібною до кольорових сюжетних вікон костьолу сс. Францисканок у Львові:

верхню частину займає велика кількість орнаментики з геральдичними

вставками, найбільшу, центральну образи святих, нижню геральдика та написи.

В інтер єрі храму Марії Сніжної знаходився ще один вітраж із зображенням
львівського архієпископа Якуби Стрепи. Відомостей про авторство проекту цього

кольорового вікна на сьогодні немає. Орнаментальне тло позаду зображення ар-

хиєпископа за кольором та рисунком відрізняється від вікон, де представлені
жіночі фігури. Але вони ідентичні щодо техніки та технології виконання, з чого

можемо зробити припущення, що цей вітраж також виконала в матеріалі
австрійська фірма «Тігої Glasmalerei und Mosaikanstalt» . Нашу гіпотезу
підтверджує також наявність прозорого скляного обрамлення в обох вітражних

композиціях. Справа в тому, що у процесі реставраційних робіт у храмі Ю. Захарієвич
збільшив віконні отвори. Вітражі було виготовлено за розмірами, знятими з

віконних рам до початку проведення реставраційних робіт. Під час встановлення

виконаних у матеріалі вікон у реставрованому храмі виявилося, що вони замалі

для збільшених віконних отворів. Майстрам на місці довелося доробляти вже
готові вироби, тому вітражі мають прозоре обрамлення. Цим зумовлена різниця
між розмірами проектованих та встановлених у костьолі вітражів (відповідно
1,45 х 3,23 м та 1,80 х 3,23 м).

За проведені роботи фірма одержала високу плату: за фігуративні
зображення 600 форинтів, за орнаментальну розетку 60 форинтів. Підхід майстерні

до виконання замовлення, професійність щодо застосування нових технологій

високо оцінили замовники і автор проекту Ю. Захарієвич. Тому того ж року

(1889) він запропонував власникам «Тігої Glasmalerei und Mosaikanstalt»

попередні ескізи вітражних вікон до будинку Галицької ощадної каси, які були
реалізовані в матеріалі упродовж останнього десятиліття XIX ст.22

Вітражна фірма «Тігої Glasmalerei und Mosaikanstalt» з Інсбруку належала до

найвідоміших у Західній та Центральній Європі починаючи з середини XIX ст. Як

свідчить реклама закладу, він був створений у 1861 році, коли у Європі
відроджується вітраж. Фірма працювала не тільки у галузі класичного вітражного
мистецтва, а й виготовляла кольорові вікна на бетонній основі, мозаїку, живопис на склі.

У 1876 1877 роках «Тігої Glasmalerei und Mosaikanstalt» носить назву

«Kathedralglashutte». Як свідчать джерела, протягом 1877 1881 років фірма
виконала у матеріалі 1499 тільки храмових вікон23.

Найбільшого розквіту майстерня набула у 1890 1899 роках. Саме тоді вона

належала до найпотужніших у Європі: її продукція експортується до Італії,

Швейцарії, Німеччини та інших країн. Кілька великих замовлень фірма
виконала для культових споруд США24.

Наприкінці XIX ст. із збільшенням замовлень діяльність фірми поширюється і на

Галичину, значна кількість вітражів замовляється саме у Інсбруку в «Тігої

Glasmalerei und Mosaikanstalt». Лише для Львова у 1889 1892 роках виконується

цілий ряд вітражних комплексів: Sparkasse (тепер Музей етнографії та художніх
промислів), Sakramentskapelle (костьол Сакраменток), Gruftkapelle, Friedhafskapelle
yesuiten (костьол або каплиця Ієзуїтів), Yeminar (можливо, у приміщеннях чи

каплиці католицької семінарії), ruht. Kathedrale (найімовірніше, йдеться про мозаїку на

фасаді Російської православної церкви), а також Staatsbahner (залізничний вокзал).
На сьогодні зберігся тільки вітражний комплекс у Музеї етнографії, в аварійному
стані вікна костьолу Марії Сніжної.

Надзвичайно цінною є згадка про співпрацю австрійської фірми «Тігої
Glasmalerei und Mosaikanstalt» з українським художником-проектантом А. Пе-
леховським. У середині XIX ст. з огляду на малу кількість церков у Львові Голо-
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вна Руська Рада, яка тоді репрезентувала українське населення Галичини,
листом від 24 квітня 1849 року звернулася від імені українців до цісаря з проханням

подарувати згарище університетської бібліотеки під будову міської церкви. Так

почалося спорудження церкви Преображення Господнього. У 1896 році майстри
австрійської фірми починають встановлювати вітражні вікна, які спроектував

А. Пелеховський. Роботи проводилися у перехресті трансепту: з південного

боку образи Володимира та Ольги, з північного Кирила та Мефодія; над

хорами благословляючого Христа-Спасителя. У травні 1898 року було встановлено

ще шість кольорових вікон у бічних навах (три з південного боку і три з

північного) із зображенням українських святих: Юрія, Варвари, Антонія та Теодозія
Печорського, Димитрія, Параскеви, Бориса та Гліба25.

На сьогодні всі названі вище вітражі знищені. Нічого невідомо і про
існування ескізів чи картонів, які виконав Антон Пелеховський для вікон церкви

Преображення Господнього. Але з певністю можемо констатувати: дев ять вітражів,
виконаних у матеріалі «Тігої Glasmalerei und Mosaikanstalt» були чи не першим

прикладом продуктивної співпраці західноєвропейської вітражної фірми з

українським художником-проектантом.
На початку XX ст. першість на виготовлення готової вітражної продукції

переходить до польських майстрів, які плідно працювали на галицьких землях,

встановлюючи кольорові вікна за проектами не тільки німецьких та польських

художників-монументалістів, а й українських.
Однією з перших таких «склярень» була фірма, яку заснував у 1882 році у

Кракові Теодор Зайдзіковський26. На той час заклад Зайдзіковського був лише

філією однієї з німецьких фірм. З ім ям Теодора Зайдзіковського пов язуються
реставраційні роботи у Маріяцькому костьолі, в якому краківська майстерня,
крім виготовлення вітражних вікон на свинцевій основі, проводила
реставраційні роботи. Крім цього, фірма пропонувала холодну обробку листового

кольорового та безкольорового скла, розпис фарбами, хімічну обробку. Вітражна
фірма буда популярною, її продукція користувалася попитом, про що свідчать

неодноразові перемоги на виставках.

У 1902 році архітектор Владислав Екільський та художник-декоратор Антон

Туш створили в Кракові «Zakład Witrażów, Oszkleń Artystycznych». Майстерня
виконувала в матеріалі замовлення костьолів: класичні вітражі, розписані

фарбами, обрамлені у свинцеву спайку. У 1904 році до спілки з В. Екільським та

А. Тушем вступив Станіслав Габріель Желенський, ще через два роки він купив

заклад і став його одноосібним власником27.

У 1905 році відомий архітектор Людвиг Войтичко виконав проект нового

будинку для фірми Желенського, у 1906 1907 рр. споруда була завершена, і сім я

Желенських переїхала до нової оселі, яка практично була і фабрикою вітражів28.
У двоповерховій будівлі для виробництва було максимально використано всі

приміщення: майстерня по металу знаходилась у пивниці, де проводилися

роботи із свинцем та оловом; поряд зберігали матеріали та готову продукцію. На

подвір ї складали відходи виробництва, а також готову продукцію. Браковане чи
побите скло перероблялося і використовувалося для виготовлення емалей. У

спеціальних приміщеннях, які знаходилися між першим поверхом та пивницею,

були розташовані кімнати з великими та малими печами, де проводили відпал
скла. У двох найбільших приміщеннях виконувалися картони, а поряд власне

вітражі. На першому поверсі, крім великого виставочного залу, були малярські
та хімічні майстерні.

Від самого початку діяльності закладу Желенського до роботи з вітражами
було залучено майстрів з Німеччини, Італії, Австрії. Майстерня відзначалася
високим мистецьким та технологічним рівнем виконання робіт в матеріалі, про що
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свідчить ряд нагород на крайових та міжнародних виставках: Львів (1902 р.), Бу-
чач (1905 р.), Мілан (1906 р.), Відень (1907 р.), Париж (1907 р.)29. До початку

Першої світової війни краківська фірма стала однією з найпотужніших у Європі.
Вона виконувала замовлення не тільки у Польщі; як відзначав сам С.Г. Желен-

ський, значну кількість робіт було здійснено для Франції, Англії, СІЛА. Одним з

найголовніших чинників популярності фірми її власник вважав активну

співпрацю з відомими художниками, передовсім польськими. З фірмою були
пов язані знамениті художники Польщі кінця XIX початку XX ст. Я. Матей-

ко, С. Виспянський, Ю. Мегоффер та ін. Щодо особливостей співпраці з художни-

ками-проектантами С.Г. Желенський згадував, що «[...] для підвищення

мистецької якості робіт фабрики виконання виробів у матеріалі необхідно проводити
таким чином, що художник-проектант може не тільки проектувати, але й

пристосовувати чи змінювати задум стосовно якісних та кольористичних

можливостей скла, що є надзвичайно важливим при виготовленні вітражів [...]»3°. Крім
великої кількості храмових вітражів, у майстерні виконувалися кольорові вікна з

найрізноманітнішою орнаментикою, рослинними та тваринними мотивами,

пейзажами, призначенними для адміністративних та житлових приміщень.
С.Г. Желенський загинув у 1914 році. З наступного року фірма працює під

керівництвом його дружини Ізи Желенської. У ці роки краківський заклад

вітражів розширюється, зростають його прибутки31. У 1921 році Іза Желенська

купує «найбільші» та «найнебезпечніші» на її думку, конкуруючі вітражні
майстерні: Унгера в Тарнові, С. Матецького в Кракові, Л. Аппеля у Львові та інші. У

такий спосіб фірма Желенського стає чи не єдиною вітражною майстернею-ре-
алізатором продукції у Польщі32.

Саме з вітражною майстернею «Krakowski Zakład Witrażów, Oszkleń

Artystycznych i Fabryka Mozaiki S.G. Żeleński» тісно пов язаний розвиток
церковного вітражу на території Галичини в першій половині XX ст. На сьогодні нам

відомі імена трьох українських художників, вітражі яких знаходяться у
храмових спорудах Галичини: Модест Сосенко, церква св. Михаїла, с. Підберізці (арх.
І. Левинський, 1907 1910 рр.), Юліан Буцманюк, церква Пресвятого Серця Ісу-

са, м. Жовква(арх. Е. Ковач, 1907 р.), Петро Холодний-старший, церква Успіння

Пресвятої Богородиці, м. Львів (арх. П. Римлянин, В. Капинос, А. Прихильний,
1591 1629 рр.) та церква у с. Мражниці неподалік м. Борислава (арх. С.
Тимошенко, 1928 1929 рр.). Всі вітражні вікна, що їх створили ці художники-проек-

танти, були виготовлені у краківському вітражному закладі. Вони були
практичною реалізацією задумів творців українського монументального мистецтва

початку XX ст. Ці твори, безперечно, є істотними свідченнями соціальних,
політичних, економічних та культурних змін в українському суспільстві Галичини. На

цьому місці необхідно наголосити важливу роль у громадському та культурному

житті Галичини греко-католицької церкви на чолі з митрополитом Андреєм
Шептицьким, який не тільки фінансував навчання молодих художників у

провідних академічних мистецьких закладах Європи, а й усіляко сприяв

нововведенням, що їх пропонували митці у своїх роботах, працюючи над оздобленням

інтер єрів церковної архітектури. Андрей Шептицький неодноразово

оголошував конкурси на проекти нових церков, запрошуючи до участі в них

найвідоміших архітекторів-українців, в такий спосіб сприяючи розвитку

національного церковного мистецтва.

Прикладом тісної співпраці церковних діячів, архітекторів, художників та

промисловців початку XX ст. в галузі українського храмового мистецтва є

роботи у с. Підберізці. Внутрішні оздоблення (стінопис та вітражі) виконував

стипендіат митрополита Андрея Модест Сосенко. У тому часі все нове, що

з являлося у цій галузі найсучасніші стилі та напрямки у європейському мистецтві,
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технології обробки традиційних і нетрадиційних матеріалів (дерева, каменю,

металу та інших) було впроваджено в українське церковне мистецтво.

Оформлюючи на високому професійному рівні внутрішній простір церков, художники-мо-

нументалісти намагалися надати йому не тільки релігійного, але й суспільного
звучання. Два вітражні вікна, спроектовані Модестом Сосенком, що знаходяться

в апсиді церкви св. Михаїла у Підберізцях, входять у загальний комплекс

інтер єру святилища церкви. Принцип заповнення вікон кольоровим склом є

традиційним для трактування цього виду мистецтва наприкінці XIX на

початку XX ст. Арочне вікно поділене на три частини: верхню займають «балдахіни»,

середню (центральну) дві сцени з життя Ісуса Христа: «Христос благословляє

дітей» та «Христос і самаритянка», нижню орнаментика.

М. Сосенко як художник-монументаліст оперує в своїй роботі великими

кольоровими площинами листового скла, не вдаючись до «подрібнення» чи «розбивання»
окремих фрагментів розписами або іншими (термічною чи механічною)
технологіями. У вітражах майстри-виконавці краківської фірми широко використовують

катане та сульфідне скло. Делікатне поєднання тонів (синього, червоного, зеленого,

фіолетового) та півтонів створює враження малюнку акварельними фарбами. Темна

лінія металевої арматури досить виразно підкреслює форму кожної кольорової

площини зокрема. У вітражних творах М. Сосенка відсутні темні кольори, що є

характерною рисою всіх робіт фірми Желенського для галицьких храмів.
Картони для вітражних вікон у с. Підберізці, що знаходяться у

Національному музеї у Львові, представляють тільки центральні зображення скляних
сюжетних композицій. У готовому вигляді вікна доповнені «лунними скельцями», які

заповнюють значні за розміром площини на тлі вікон. М. Сосенко довгий час

працював у НМЛ і мав можливість бачити на пам ятках українського іконопису
XVI XVIII ст. зображення церковних вікон та найбільш розповсюджені
орнаментальні композиції, які і ввів у власні проекти. Ще однією великою роботою
М. Сосенка та виявом його співпраці з фірмою Желенського є вітражні вікна для
Музичного інституту ім. Лисенка у Львові (1915 1916 рр.).

Юліан Буцманюк здобув художню освіту у Краківській Академії мистецтв.

Його вчителями були Т. Аксентович та Ю. Мегоффер добре відомі художники,
які працювали з вітражем для львівського Кафедрального костьолу. З 1908 до

1914 року Буцманюк, перебуваючи у Кракові, був безпосереднім учасником

реставраційних робіт у Маріяцькому костьолі, де мав можливість ознайомитися із

середньовічним вітражем. Сам художник згадував: «Під час відчищування і

відновлення Маріяцького костьолу в Кракові я засвоїв техніку вітражного ми-

лярства. Отож, я запроектував великий вітраж до каплиці Покрови і міг інколи

працювати в фабриці вітражів, щоб фінансово допомогти собі»33. Це єдина

робота художника у галузі монументального вітражу на території України, що
збереглася до нашого часу.

Вітраж представляє на повний зріст образ архангела Гавриїла, що стоїть на

зеленому поземі, тримаючи у руці білу лілею. Фігуру архангела розміщено в центрі
віконного отвору, рівновагу та центричність підкреслюють темного кольору крила,

одне з яких прикриває стопи. Спрощений графічний рисунок металевої арматури,

яскравого кольору площини листового скла, вся видовжена постать Гавриїла
покладена художником-проектантом на мову декоративних форм. Буцманюк вміло і

продумано розбиває велику площину віконного отвору, використовуючи

співвідношення ніжно-білого кольору сорочки Гавриїла і темнішого, синьо-фіолетового
кольору крил, які огортають всю постать, концентруючи, таким чином, на ній увагу.

У процесі детальнішого огляду вітражу простежується специфіка роботи

майстрів-вітражистів краківської фірми: для «виготовлення» сорочки архангела

вони використали надзвичайно вишуканий біло-рожевий колір рифленого на-
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кладного скла. Застосування фарб створює враження справжньої фактури

орнаментальних «вишитих» та «тканих» вставок на одязі. При цьому

використовувалися найбільш поширені в українському мистецтві кольори: синій, білий,
червоний. Окремі елементи, що виконують роль смужок, покладені на вдало

компоновану свинцеву спайку.
Як можна припустити, майстри фірми Желенського, експериментуючи з

розписами керамічними кольоровими фарбами, припустилися певних

технологічних помилок: на сьогодні фарба частково полущилась. На наш погляд, цей
факт ще раз підтверджує, що в роботі з вітражними вікнами працівники
майстерні постійно проводили експерименти з новими техніками та технологіями.

Третім українським художником-проектантом, який працював у спілці з

вітражною майстернею Желенського, був Петро Іванович Холодний. Художник
у 1920-х роках переїхав із Наддніпрянської України до Львова і виконав цілий
ряд робіт у галузі монументального мистецтва, між якими два вітражних
комплекси: у Львові в церкві Успіння Пресвятої Богородиці та у с. Мражниця
неподалік м. Борислава. Художню освіту Холодний-старший здобув у Києві, в школі

М. Мурашка (відвідував під час навчання у гімназії), а також самотужки

працюючи над старим іконописом. До переїзду у Львів П.І. Холодний не займався

вітражами. Саме у Галичині ознайомився із мистецтвом створення кольорових вікон,
які бачив у храмовій архітектурі Львова і Галичини загалом, а також під час

подорожей по Західній та Центральній Європі (Прага, Варшава, Париж)34.
Проекти для церкви Успіння Пресвятої Богородиці були створені у 1924

1925 роках: образ Богородиці-Покрови, архангелів Михаїла та Гавриїла. У
1926 році три вітражі із зображенням святих були встановлено в апсиді храмової

споруди. Ще три багатофігурні вітражні композиції, які знаходяться у південних
вікнах центральної частини споруди, фірма Желенського виконала в матеріалі у

1936 році, вже після смерті художника.
Всі вітражні проекти П.І. Холодного розраховані на високопрофесійні роботи

у галузі кольорового листового скловиробництва. Художник-проектант
демонструє досконалі знання у галузі скловиробництва (до речі, він здобув фах хіміка та

фізика) та вміле їх застосування у вітражному мистецтві. Виконуючи в матеріалі
кольорові вікна для обох архітектурних споруд, і художник-проектант, і май-

стерня-реалізатор використали найсучасніші технології. Відтак шістнадцять
кольорових вікон, виготовлені за проектами П.Холодного, назавжди увійшли в

історію українського монументального мистецтва.

Слід відзначити, що все своє творче життя П.І. Холодний експериментував з

різними матеріалами та технологіями, а у мистецтво вітражу ввів абсолютно
нове бачення та трактування листового скла в поєднанні із металевою арматурою.

Зокрема, він обстоював мінімальне використання розписів фрагментів скла,

завдяки чому можна будо якнайкраще продемонструвати можливості півтоновано-

го катаного листового скла, яке ідеально добиралося за кольором та тоном.

Оскільки архіви фірми Желенського практично не збереглися, ми поки що не

маємо матеріалів про співпрацю польських майстрів-виконавців та інших

українських художників-проектантів.

Майстерні-реалізатори, що виконували роботи художників у матеріалі, в історії
галицького вітражного мистецтва останнього десятиліття XIX початку XX ст.

займають вагоме місце. Саме від професіоналізму майстрів-вітражистів, їх

володіння технологіями та матеріалами залежить не тільки якість виконання робіт,
але й довговічність та власне мистецькі характеристики кольорових вікон. В основі

майстерності виготовлення вітражів лежить багатолітня копітка дослідницька
робота з листовим кольоровим склом та матеріалами, фарбами, термічні, механічні
та хімічні методи обробки поверхні скла та їх вміле застосування.
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Фірми, про діяльність яких ішлося, мали багатий досвід роботи у галузі
класичного храмового вітражу, тісно співпрацювали із художниками-проектанта-
ми, виконуючи їх задуми у матеріалі. Кожна з названих майтерень вважала
справою престижу працювати з відомими у Центральній Європі художниками.
Маючи можливість «зблизька» бачити і досліджувати вітражні вікна, виготовлені

німецькими, австрійськими та польськими фірмами, з певністю констатуємо:
роботи виконані на високому професійному рівні.

На сьогодні на території західних областей знаходиться найбільша в Україні
кількість вітражів кінця XIX початку XX ст. Головним завданням є зберегти
ці твори мистецтва для національної культури, для прийдешніх поколінь.
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аціональний музей історії України провідний музеинии заклад
держави. Становлення та формування його колекцій сягають ще 80-х

років XIX століття. За 100 років своєї діяльності він пройшов
складний шлях розвитку і став найбільшою скарбницею духовної культури, історичної
пам яті незалежної Української держави.

Нині фонди музею нараховують понад 600 тисяч оригінальних пам яток, які

віддзеркалюють історичний шлях українського народу від найдавніших часів до

сьогодення. Це унікальні археологічні пам ятки первісного суспільства,
трипільської культури, скіфів, ранніх слов ян та давньоруської держави, історії

українського козацтва, збірки з етнографії, нумізматики, боністики,
фалеристики, вексилології, зброї, стародруків, декоративно-ужиткового мистецтва, творів
живопису, скульптури тощо. Всі вони свідки минулого і невичерпне джерело
духовності для прийдешніх поколінь.

З історією музею пов язано багато визначних подій і видатних постатей

української культури. Друковані праці та архівні джерела дають змогу відтворити
основні етапи його становлення.

Думка про необхідність створення загальнодоступного міського музею у Києві

з явилась давно. При Київському університеті з ініціативи його першого ректора

М.М. Максимовича з середини 30-х років XIX ст. існували Музей старожитнос-

тей, Нумізматичний музей, Музей образотворчих мистецтв і Зоологічний музей.
Але вони мали відомчий характер, а відтак були напівзакритого типу.

Одна із спроб створити міський музей старожитностей датується 1887 роком,
коли одночасно із святкуванням 900-річчя хрещення Русі планувалось

започаткувати музей. Свідчення про це збереглися у відомого історика та педагога

Ф.Г. Лебединцева1. Він звернувся до митрополита Платона, який обіцяв
підтримати ідею коштами, виділити тимчасове приміщення, а також допомогти

отримати на це дозвіл у Петербурзі. Проте, на жаль, задум не було здійснено.
У 1889 році в Києві представники прогресивної інтелігенції міста, які

зібрались у будинку Другої міської гімназії (тепер бульвар Шевченка, 18), знову пору-
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шили питання про необхідність створення музею і навіть одержали підтримку
генерал-губернатора Дрентельна. Серед них були В. Антонович, А. Прахов, О.

Лазаревський, М. та Ф. Терещенки, О. Лашкевич, П. і Ф. Лебединцеви, Б. Ханенко

та інші2. Проте після смерті Дрентельна на доповідній записці ініціативної
групи, поданій новому Київському генерал-губернатору, було накладено таку

резолюцію: «По сведениям, собранным по губернии, в учреждении подобного рода
нужды не представляется»3.

Питання про заснування музею було порушено знову в 1894 році Київським віце-

губернатором Д. Федоровим. Під керівництвом генерал-губернатора графа
О. Ігнатьєва було утворено Комітет по збору коштів на музей. Пізніше Оргкомітет
передав справу спорудження музею Товариству старожитностей та мистецтв. У його

статуті зазначалось, що основним його завданням має бути створення музею в Києві4.

Комітетом був оголошений конкурс на кращий проект будинку для музею.

Місце для нього було вибрано на затишній Олександрівській вулиці (тепер вул.

М. Грушевського, 6).

На конкурс до комітету в червні 1896 року було подано 14 проектів. Три із них
були відзначені преміями, але кожен із них не задовольняв повністю вимог комітету
(перша архітектор М.С. Шуцман, друга Е.П. Брадтман, третя І.В. Ніколаєв).

У квітні 1897 року правління товариства знову оголошує конкурс на

доопрацювання проекту, визначивши нагороду за кращий проект 500 крб. При цьому було
відзначено, що орієнтиром має бути будинок Берлінського музею і вартість його не

повинна перевищувати 200 тис. крб. Переміг у цьому конкурсі московський

архітектор Г. Бойцов, але він відмовився взятись за подальшу розробку детального
плану свого проекту. Цю роботу доручили В. Ніколаєву, який у процесі доробки
відійшов від схваленого проекту Г. Бойцова, а також не врахував вимог правління
Товариства.

ЗО грудня 1897 року спеціально створена будівельна комісія на чолі з Б.І. Ха-

ненком доручає архітектору В.В. Городецькому розробити всю необхідну
документацію на будівництво музею.

Використавши проекти Г. Бойцова та В. Ніколаєва, архітектор В. Горо-
децький представив Комітету доопрацьований проект будинку для майбутнього
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музею, який і був схвалений5. В. Городецький спроектував приміщення для
музею у класичному давньогрецькому стилі.

Скульптури, виконані Е. Салем, також є наслідуванням робіт давньогрецьких
майстрів. Цікаво зазначити, що на фронтонах будинку розміщені грифони, які є

копіями знайдених у відомому кургані скіфського часу Переп ятиха (знахідка

1845 р. поблизу м. Фастова). Ці розкопки проводив професор М. Іванішев і в них

брав участь Т. Шевченко, який замалював ці знахідки6. Будівництво
приміщення музею лягло на плечі Б. Ханенка.

У науковому архіві музею зберігається його листування з великого кола

питань спорудження будинку музею7.
Будівля музею, зведена на кошти київської громадськості, меценатів,

колекціонерів, царської родини, стала окрасою міста. В архіві музею зберігається
список осіб, які пожертвували відповідні суми на його створення. Крім грошових

сум, до товариства надходили і речові експонати. Археологія тривалий час

найбільше вабила фундаторів музею. Цінні окремі дарунки, скарби, археологічні

колекції поповнювали його збірки. Археологічний відділ був сформований
першим. Вже 1897 року в недобудованому приміщенні було влаштовано першу
археологічну виставку. Всі надходження археологічних матеріалів з цього часу

записувались в інвентарну книгу В. Хвойкою. Записи в цих книгах В. Хвойка

здійснював до 1914 року, тобто року його смерті. Вони сьогодні часто є єдиним джерелом

відомостей про надходження тих чи інших археологічних знахідок. Ними
широко користуються не лише науковці музею чи вчені археологи нашої держави,

але і вчені багатьох інших держав світу. Після війни ці інвентарні книги
випадково потрапили до Новгорода та, на щастя, були повернуті до нашого музею.

Предмети, що були вміщені в експозиції першої археологічної виставки (1897 р.),
дісталися музею від імператорської археологічної комісії та надійшли від приватних
осіб переважно киян. Це, передусім, колекції, надані родиною Терещенків,
Й.А. Хойновським, Ф.Ф. Кундеревичем, В.Є. Гезе, В.В. Хвойкою, Б.І. Ханенком,
В.Б. Антоновичем та ін.8

У серпні 1899 року в п яти залах будинку музею було розгорнуто нову

археологічну експозицію для учасників XI Всеросійського археологічного з їзду, що
відбувався у Києві. Від цієї дати і розпочалось літочислення музею.

У своїй заключній доповіді на з їзді голова Московського археологічного

товариства графиня Уварова сказала: «Во время съезда, трудами Богдана Ивановича

Ханенко, Викентия Вячеславовича Хвойко и их сотрудниками был открыт

новый музей, который представил высокий интерес всем занимающимся

разработкой археологических вопросов»9.
На з їзді було винесено подяку організаторам музею: «Съезд считает своим долгом

принести глубокую благодарность г. Товарищу председателя Киевского Общества
Древностей и Искусств Б.И. Ханенко за ту истинно изумительную энергию,

благодаря которой новое, еще строившееся, здание музея было приведено к началу съезда в

такое положение, что в залах второго этажа здания мог быть открыт отдел выставки

и организована сама выставка, благодаря неутомимому труду В.В. Хвойки»10.

Активну участь в організації Київського міського музею старожитностей і

мистецтв взяв і М.Ф. Біляшівський, який ще влітку 1897 року приїздить до Києва.

27 травня 1899 року його було обрано членом правління Товариства, що

займалось створенням музею у Києві11.
У 1900 році М.Ф. Біляшівський підготував та опублікував програму Київського

музею старожитностей і мистецтв12. Згідно з цією програмою в музеї передбачались
відділи: антропології, археології, історичний, етнографічний. Планувалось також

мати бібліотеку і архів. Усі відділи музею мали бути між собою тематично пов язані,
а матеріали висвітлювати історію України від найдавніших часів до кінця XIX ст.
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26 грудня 1901 року було відкрито для широкого відвідувача експозицію
археологічного відділу13. Крім колекцій, що експонувались раніше, було додано

матеріали, придбані для музею Терещенками, Ханенками, В.В. Хвойкою, колекції,
передані А.І. Зноско-Боровською, О.О. Бобринським, І.А. Лінниченком та

іншими14. Вперше було виставлено відомий скарб великокнязівської епохи, знайдений в

1901 році у Києві на Трьохсвятительській вулиці і подарований власником садиби

Орловим. Належне місце було надано в новій експозиції прекрасній копії Реймсько-
го євангелія XI ст., виготовленій на замовлення Б.І. Ханенка. З цього часу двері
музею не зачинялись для відвідувачів. Так, у листі до професора І.А. Лінниченка від

13 лютого 1901 року В. Хвойка писав, що на виставці стіни тріщать від
багатолюдності, що музей щодня відвідують 500 600 чоловік15.

У лютому 1902 року директором музею було призначено М.Ф. Біляшівського,

який на той час був відомим знавцем музейної справи. Багато сил та здібностей

віддав він справі подальшого становлення музею.

Значний внесок у формування археологічних колекцій здійснив В.В. Хвойка,
надавши музею колекцію, що нараховувала понад 20 тисяч експонатів, на

придбання який М. Терещенко пожертвував 5 тис. крб. Фінансування музею в цей час

здійснювалося, в основному, за рахунок пожертв родин Терещенків і Ханенків.
На замовлення М. Терещенка художником С. Мазаракі для музею було виконано

30 портретів малоросійських гетьманів та полковників16. Серед них портрети

гетьманів П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, М. Ханенка,
І. Мазепи, І. Скоропадського, П. Полуботка, митрополита П. Могили та інших

історичних постатей. В.М. Ханенко передала до музею значну кількість

етнографічного матеріалу: запаски, спідниці, пояси, плахти, килими, сорочки,

посуд, а також ікону Варвари-великомучениці. В музеї експонується шапка, що,

за переказом, належала Б. Хмельницькому. Згідно інвентарних записів, її також

придбала В.М. Ханенко17. Інвентарні книги, які зберігаються в нашому та в

Національному художньому музеях, вражають масштабом і різнобічністю
збиральницької діяльності родин Терещенків і Ханенків.
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Інтер єр каретного залу

Музей одержував і інші пожертвування в період свого становлення. Так,
дружина полковника М.Г. Нікольська заповіла музею понад 400 предметів

прикладного мистецтва ювелірних та фарфорових виробів XVII XVIII століть18;
О.О. Бобринський подарував із своїх смілянських збірок низку археологічних,

історичних та етнографічних предметів (близько 650 одиниць)19; С. Бодилевський

нумізматичну колекцію (1384 екземпляри монет)20. Від міської управи до

музею надійшло понад 20 картин із відомого замку Вишневецьких, що на Волині21.

Урочисте відкриття та освячення експозиції музею відбулося ЗО грудня 1904

року. Сам музей отримав назву: Київський художньо-промисловий і науковий музей22.
А ще трохи раніше, 8 грудня 1904 року, музею було присвоєно ім я «государя

императора Николая Александровича»23. На відкритті музею виступив голова товариства

Б. Ханенко, який поставив завдання перед співробітниками музею у справі
збереження та популяризації експонатів24.

На адресу новоствореного музею надійшло багато вітальних телеграм. До дня

урочистого освячення і відкриття музею було передано кілька цікавих колекцій

і експонатів від відомих колекціонерів і археологів. Серед них і унікальний

златник Володимира, подарованний С. Бодилевським.
Перші роки становлення музею були дуже тяжкими, бо коштів на його

утримання постійно бракувало. Але музей продовжував збагачуватись за рахунок

збирання і вивчення етнографічних матеріалів, здійснення експедицій в різні
регіони України, організації археологічних експедицій.

Важливим напрямком діяльності музею в цей час стала організація виставок.

Вони сприяли популяризації музею та збагаченню колекцій.

У квітні 1905 року М.Ф. Біляшівський виніс на розгляд Товариства старожит-
ностей та мистецтв проект організації Першої південно-російської кустарної
виставки, метою якої було в подальшому створення відділу українського мистецтва

та поновлення етнографічного відділу. На ній передбачалось представити:

гончарство, плетення, ткацтво, вишивання, писанкарство, різьблення по дереву тощо. У
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лютому 1906 року заплановану виставку було влаштовано у музеї25. Це було
справжнє свято української культури. Ця виставка, як згадував Р. Заклинський,
поставила Київський музей в один ряд з кращими музеями колишньої Росії26.

Після закриття виставки майже всі матеріали від неї залишились у фондах. Вони

стали основою етнографічного відділу.

Відбуваються в стінах музею і художні виставки київських митців,

російських, краківських художників. В музеї виставляються А. Маневич, В. Ко-

тарбинський, О. та А. Бенуа, І. Рашевський та ін. Особливо цікавою була
виставка з нагоди 40-ліття художньо-педагогічної діяльності М.І. Мурашка (1908 р.)

Музей ставав Всеукраїнським. На 1909 рік археологічний відділ його

нараховував уже 15 тисяч одиниць, етнографічний близько 13 тисяч, історичний

понад 600, художньо-промисловий близько 400, бібліотека понад 1700 томів.

У 1909 році музей перейшов до відомства Міністерства торгу та

промисловості. Він вперше отримав річну субсидію в сумі 6 тис. крб.27 З 1910 року крім
постійно працюючих у музеї директора М. Біляшівського та хранителя

археологічного відділу В. Хвойки, була введена посада хранителя історичного та

етнографічного відділів, на яку запросили випускника Київського університету

Д.М. Щербаківського28.
Велике значення в роботі музею надавалось створенню відділу «Стародавній

Київ», який було відкрито у 1912 році. Одночасно було складено і тематичний

план цього відділу29.
Д.М. Щербаківський разом з М.Ф. Біляшівським за короткий час зібрали

видатну збірку українських ікон, портретів козацької старшини, народних картинок
і представили їх у березні 1913 року в окремій залі історико-побутового відділу.

1914 рік обіцяв започаткувати новий етап у житті музею. Міністерством
торгівлі та промисловості, у віданні якого знаходився музей, був поданий до

Державної Думи проект штату музею. З 1 липня музей мав стати урядовою
установою. Проте Перша світова війна, що розпочалася, перешкодила здійсненню цих

намірів.
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Структурно на цей період музей складався із таких відділів:
художньо-промислового, художнього, археологічного, нумізматичного, історичного,
етнографічного, відділу «Старий Київ» та бібліотеки.

У роки Першої світової війни енергійна діяльність музею дещо загальмувалася,

частину досвідчених працівників призвали до війська. В кінці серпня 1915 року
музей спішно починає готуватися до евакуації, і вже у вересні всі найцінніші речі
(до 6500 одиниць) було евакуйовано до Москви30. Було вивезено передусім
експонати художньо-промислового відділу (срібло, порцеляна, художнє скло тощо). Проте
збирання пам яток української старовини не припинялося. М.Ф. Біляшівський та

Д.М. Щербаківський, мобілізовані на військову службу і перебуваючи у Західній
Україні, як і раніше не забували про поповнення музею новими експонатами.

Завдяки їм музей справді збагатився матеріалами із західноукраїнських регіонів.
Працівники ж музею в силу своїх можливостей продовжували приймати

відвідувачів, вирішувати питання поповнення колекцій.
Після жовтневих подій 1917 року музей поповнювався, в основному, за

рахунок націоналізації приватних збірок. В міру зростання кількості експонатів музей
почав відчувати брак площ. Згодом це перетворилось на справжню кризу. Було
вжито ряд заходів, щоб передати музею колишнійдарський палац у Києві, але, на

жаль, це залишилось нездійсненною мрією.
Важливість музею як ідеологічно-просвітницької організації значно

посилилася з початком національно-визвольних змагань і відродженням української
державності. Яскравим свідченням цього стала спроба реорганізації Київського

художньо-промислового і наукового музею в Національний.

Вже навесні 1917 року керівник музею М.Ф. Біляшівський розробив проект

реорганізації музейної справи і створення Національного українського музею31.
«Тепер на черзі повести діло на нових широких підставах зробити з цього

музея справжній національний музей цілої України, навіть більш кілька

національних музеїв (історичний, етнографічний, художній) як це слід для

столичного міста»32.
У вересні 1917 року М.Ф. Біляшівський подав на затвердження Генерального

Секретаря народної освіти обґрунтування необхідності утворення Національного

українського музею.

У квітні 1918 року Рада Народних Міністрів УНР розглянула питання

реорганізації музейної справи, затвердила Статут і штат Київського

художньо-промислового і наукового музею. Передбачалось виділяти на утримання штату музею щорічно
37800 крб., починаючи з 1 січня 1918 року, на наукові та господарчі потреби
39100 крб., а також передбачалось на 1918 рік асигнувати додатково 17400 крб. з

метою підвищення заробітної плати співробітникам музею у зв язку з дорожнечею33.
Це рішення було прийнято з метою реорганізації музею в Національний.
Разом з тим було прийнято рішення про передачу колишнього Царського

палацу для потреб музею34. Проте, на жаль, Центральна Рада не встигла

зреалізувати ці плани.

Одним із важливих завдань цього періоду було також повернення в Україну
національних реліквій, клейнодів, стародруків, мистецьких творів, вивезенних

до Москви та Санкт-Петербурга. М.Ф. Біляшівський підготував приблизний
перелік пам яток, які необхідно повернути і одночасно порушив питання, що «на

випадок повернення до Києва національних клейнодів... вони мають бути
поміщені в Українському Національному музеї (Олександрівська, 29)»35. Робота
в цьому напрямку продовжувалась у Петрограді та Москві і після приходу до

влади більшовиків.

24 листопада 1917 року РНК і ВЦВК прийняли рішення «Про передачу трофеїв

українському народові». Передача мала відбутися в урочистій обстановці. Проте, ко¬
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ли 1 грудня 1917 року представники Центральної Ради прибули до столиці Росії, то

їм було повідомлено, що передача історичних цінностей може відбутися лише за

умови юридичного визнання Радянської влади36. Рішення залишилось невиконаним..

У період гетьманату М.Ф. Біляшівський знову порушив питання про створення

Національного музею України. Він звертається до міністра народної освіти і

мистецтв з листом про допомогу Київському художньо-промисловому і науковому

музею. У листі він зазначав, «...що становище музею з матеріального боку стало

критичним і може статися так, що музей прийдеться зачинити. Важлива культурна

робота, яку виконує музей, як Центральний для цілої України, а потім охорона тих

цінностей, які він містить в собі і які, окрім наукової і художньої вартости, мають

ще кількаміліонову матеріальну вартість, конче потребують не допустити до

сього...»37 У відповідь на цей лист міністр народної освіти і мистецтв подав

доповідну до Ради Міністрів Української Держави38.
Уряд П. Скоропадського схвально прийняв пропозицію про створення

Національного музею України. В газетах і документах музей вже називають

Національним, йому асигнуються кошти, як такому39.
У серпні 1918 року уряд Української Держави асигнує Національному музею

17825 крб. на придбання експонатів40. Ухвалою Ради Міністрів (за підписами
Ф. Лизогуба та М. Василенка) видається постанова «Про асигнування коштів з

державної скарбниці на придбання в державну власність для Національного

музею пам яток старовини і мистецтв 500 тис. крб.», яка 28 вересня була

затверджена власноручним підписом П. Скоропадського41.
Проте остаточне рішення про реорганізацію Київського художньо-промислового

і наукового музею в Національний не було прийняте і урядом П. Скоропадського.

Цікаво зазначити, що серед установ, які мали увійти до Української Академії
Наук у Києві при її заснуванні, на думку В. Вернадського, мали бути:

а) Національний музей, який складатиметься щонайменше з восьми відділів:

археологічного, мінералогічного, передісторичної археології, етнографії,
ботаніки, зоології, антропології, палеонтології;

б) Історичний український музей (на зразок Німецького Історичного музею в

Нюрнберзі або Баварського у Мюнхені). Про це він сказав у своїй промові 9
липня 1918 року42.

Утретє М.Ф. Біляшівський виносить питання про створення Українського
Національного музею вже на розгляд Директорії. В науковому архіві
Національного художнього музею зберігається текст проекту Статуту Українського
Національного музею з власноручними підписами головноуправляючого

справами мистецтв та національної культури Д. Дорошенка та голови відділу охорони

пам яток старовини і мистецтва М. Біляшівського43. 15 січня 1919 року на

розгляд Директорії було передано доповідну записку міністра народної освіти
І. Огієнка і відповідно проект Статуту Українського Національного музею,

проект щодо штату музею, його кошторису витрат і пояснювальну записку.

У своїй пояснювальній записці І. Огієнко підкреслив, що «для того, щоб в

пам ятках старовини і мистецтва дати образ минулого і сучасного культурного життя

України, в м. Києві засновується Український Національний музей. За основу

Українського Національного музею кладеться Київський Художньо-промисловий і

Науковий музей, який з самого початку свого існування був Українським
Національним. Цей музей має свій будинок, численні збірки, але немає жодних коштів на

утримання, і стан його можна назвати катастрофічним, коли він не буде переведений у

повну власність республіки як основу Українського Національного Музею»44.
23 січня 1919 року з канцелярії Директорії УНР було повідомлено, що

документи про затвердження Статуту Українського Національного Музею
принципово схвалені і передані на розгляд і вирішення Ради Міністрів45.



СКАРБНИЦЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 71

Однак ці плани також не здійснилися.
Після встановлення в Україні радянської влади націоналізація численних

приватних збірок і концентрація їх у руках держави стали основними

завданнями нових органів влади.

У лютому 1919 р. у Харкові при Наркомосі УСРР було створено

Всеукраїнський комітет охорони пам яток старовини і мистецтва (ВУКОПСМ).
Завданням Комітету було здійснення обліку, вивчення і популяризації пам яток історії
і культури, націоналізації найважливіших із них. Йому були підпорядковані
музеї, архіви тощо. При Комітеті було організовано кілька секцій: архітектурна,
археологічна, етнографічна та інші, які дбали про рухомі і нерухомі пам ятки.

1 квітня 1919 року Рада Народних Комісарів республіки прийняла декрет
«Про передачу історичних пам ятників і предметів мистецтва до відання
Народного Комісаріату УСРР». Це був фактично перший крок до націоналізації музеїв

України. Було проведено націоналізацію приватних колекцій та окремих садиб,

що мали історико-культурну цінність.
Навесні 1919 р. ВУКОПСМ вжив ряд заходів для перетворення окремих

націоналізованих збірок у державні музеї, з тим, щоб вони перетворились із «сховищ
пам яток в будинки науки». Уже 29 квітня 1919 р. Колегія Наркомосу республіки
постановила: «Київські музеї: Міський, Ханенка і Гансена об явити державною
власністю Української Радянської Республіки і передати їх у відання Вукопмісу»46.

23 червня 1919 р. РНК України спеціальним декретом оголосила Київський

художньо-промисловий і науковий музей власністю держави, його було названо

Першим Державним музеєм і передано у підпорядкування Народного
Комісаріату Освіти47.

Хоча з червня 1919 р. музей офіційно названо Першим Державним, його й

надалі продовжують називати Національним.

1919 1920 рр. були для музею роками найбільш напруженої праці збирання
пам яток культури, яким загрожувала небезпека знищення за часів громадянської

війни.

У березні 1922 року Археологічний комітет ВУАН звернувся до Наркома
освіти УСРР з листом про передачу групи наукових музеїв у підпорядкування

Академії48. До групи наукових були віднесені Перший Державний музей,
Музей імені Б.І. та В.М. Ханенків, Київської Духовної Академії, Музей культу та

побуту, Софійський музей.
«Первый гос(ударственный) музей (бывший городской), в котором собраны

имеющие громадную чисто научную ценность археологические, исторические и

этнографические материалы; вследствии тесноты помещения колекции не могут

быть целиком выставлены, да и только не слишком значительная их часть пред-

ставляет интерес для широких масс, посему музей должен будет ограничиться ус-

тройством публичных выставок по отдельным специальным вопросам, а главную

энергию сосредоточить на исследовательской работе»49. Але це питання, як і

багато інших, залишилось невирішеним.
Матеріальний стан музею залишався складним. Як і раніше, не проводилося

капітального ремонту, в той час як будинок музею конче його потребував.
Коштів, які виділялись музею із Харкова, вистачало лише на поточні

господарські потреби. За браком коштів музей не опалювався протягом шести років,
що, звичайно ж, шкідливо позначалося на експонатах. Штат музею був кількісно

незначним. Так, у доповідній записці до Наркомосу УСРР М.Ф. Біляшівський
писав: «Перший Державний музей України містить в собі десятки тисяч цінних

речей, що поділяються на відділи, кожен з яких вже сам може бути окремим
музеєм. У його штаті 8 чоловік, при чому за браку людей, кожні два відділи мають

по одному керівникові»50.
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Постановою Наркомосвіти від 29 квітня 1924 року при музеї був заснований

Шевченківський відділ.
З кінця 1923 року обов язки директора музею почав виконувати А.

Вінницький, а М.Ф. Біляшівський з цієї посади був звільнений.
На початок 1924 року Київський Перший Державний музей був одним з

найбільших крайових музеїв. Він мав для Української Радянської Республіки
таке ж значення, як для Російської Федерації Ермітаж у Ленінграді чи
Історичний музей у Москві.

В структурі музею на цей час були відділи: етнографічний, історико-побуто-
вий, художній, Шевченківський, археологічний, художньо-промисловий, відділ
«Старий Київ», відділ стародруків, рукописів з бібліотекою. Наприкінці 1924

року при археологічному відділі було створено антропологічний підвідділ.
Штат музею лишався не укомплектованим. З мінімально потрібних для

роботи в музеї двадцяти п яти чоловік працювало на той час 16 осіб.

Визнаючи всеукраїнське значення музею, 16 серпня 1924 року за дозволом Го-

ловполітосвіти Перший Державний музей було переіменовано на Всеукраїнський
історичний музей ім. Т.Г. Шевченка51.

Згідно Постанови Президії Укрнауки 5 грудня 1925 року (Пр. № 52, п. 5) знову
було порушено питання про створення Національного музею України. В доповідній

записці «Про утворення музею України» головний інспектор охорони пам яток

культури Укрнауки Наркомосу УСРР В. Дубровський зазначав, що в дореволюційні
часи музейна справа в Україні не виходила за межі приватної й громадської

ініціативи. Так, офіційні російські установи, як Імператорська археологічна
комісія, Імператорське географічне товариство та інші при наукових дослідженнях

України використовували знахідки для поповнення музеїв столиці імперії

(Ермітажу, Румянцевського музею, Музею Олександра III та ін.) Він зазначав, що в Україні
й досі немає жодного музею, який би репрезентував своїми експонатами всю

Україну з усіх боків її життя, що ми навіть не маємо гідного для цього завдання

будинку не випадкового, а спеціально пристосованого. Підкреслювалось, що Україна
не має жодного музею, який міг би зрівнятися не тільки з західноєвропейським, а й

навіть великими російськими. Зауважувалось, що цей Національний музей виконає
своє завдання, коли буде вивчати та ілюструвати життя території та населення

країни в їх еволюційному поступі. Наукова робота музею (дослідження, експедиції,

друкування праць та ін.) зробить його головною науково-дослідною музейною
установою України, а експозиційна вогнищем української культури52.

За проектом передбачалось 12 відділів: геологічний (палеонтологічний), відділ
ґрунтів України, ботанічний, зоологічний, географічний, археологічний,
антропологічний, етнографічний, українського мистецтва, сільськогосподарський,
технічний та соціально-історичний. До кожного відділу передбачалось
повернення українських цінностей, що переховувались в РСФСР; до проекту додана

структура, джерела комплектування.

Для нового музею передбачалась велика площа, а місцем його розташування
пропонувався Харків, зокрема нагірна частина міста. Іншим варіантом було

розміщення музею на території Києво-Печерської Лаври.
До кінця 1926 року музеї залишались розпорошені між управліннями НКО

УСРР. З 18 державних музеїв 9 перебували у віддані Укрнауки, 9 Укр-
політосвіти. Це приводило до того, що не було єдності в системі роботи музеїв,

тому постало питання про об єднання музейної справи. У звіті Народного
Комісаріату освіти УСРР про діяльність за 1924 1926 рр. було запропоновано:
«В целях соединения всего музейного дела республики и подведения под эту

работу научного фундамента, в текущем году производится объединение всех музе-

ев... в единую систему... в ведение Главнауки»53.
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Укрнаукою музеї було поділено на державні та округові.
Всеукраїнський історичний музей ім. Т.Г. Шевченка було визнано музеєм

державного значення. Тоді ж музей одержав право на аспірантуру в галузі
українського мистецтва, археології, етнографії54.

У 1925 році в музеї було влаштовано виставку фаянсових та порцелянових

виробів Києво-Межигірської фабрики (комплектування яких започаткував ще

М. Біляшівський). Це був останній доробок М.Ф. Біляшівського в музеї.
У цьому ж році була організована виставка українських килимів, вивченням

яких займався Д. Щербаківський. На жаль, тільки посмертно вийшла його не-

закінчена праця «Український килим».

1925 року музей, збагативши та систематизувавши свої збірки, організував
виставку українського портрету XVII XX століть, де експонувалось близько

260 портретів. До цієї виставки було опубліковано відповідно
науково-популярний каталог55.

1926 року в музеї було влаштовано посмертну виставку творів одного з найви-

датніших українських митців нового часу Г. Нарбута, яка зібрала понад

500 оригінальних робіт графіка. Виставка та каталог до неї отримали високу

оцінку союзної та західноєвропейської преси56.
У 1927 році музеєм було організовано виставку «Шевченко на тлі його доби»,

що продемонструвала зростання шевченківської колекції в музеї.

У 1927 році з ініціативи завідувача археологічного відділу В. Козловської і під

безпосереднім її керівництвом в музеї розпочав роботу семінар з підготовки
аспірантів та студентів до археологічної роботи та музеєзнавства.

Робота семінару була різнобічною: взимку члени семінару знайомились з

експонатами музею, з науковою літературою, писали реферати, слухали лекції вчених.

Влітку ж працювали на розкопках під керівництвом досвідчених археологів57.
Екскурсії та відрядження членів семінару відбувались на кошти

Всеукраїнського історичного музею. Всі речі, що були знайдені під час розкопок,

передавались до музею.

Так, серед них і сьогодні зберігаються колекції з розкопок на Киселівці, де

було виявлено ремісничу майстерню кістяних виробів доби Київської Русі.
Різночасові знахідки були зібрані в різних районах Києва на Сирці,

Микільській Слобідці та ін. Розвідкові роботи було здійснено в межах

Переяславського району, а також у селах Трахтемирів, Зарубинці, Монастирьок Канівського району.
З призначенням директором музею А. Вінницького людини, яка не мала нічого

спільного з науковою роботою, розпочалося бюрократичне бездушне керівництво і
невміле втручання в наукове життя та роботу музею. Один із найзаслуженіших діячів
музею Д. Щербаківський намагався вживати заходів для подолання бюрократизму і

постійного цькування. Енергійний, фізично здоровий Д. Щербаківський, не маючи сил

боротись із ницістю А. Вінницького та А. Онищука, з розпачу кинувся у дніпровські
хвилі, що знайшло значний розголос у Києві. З приводу самогубства Д. Щербаківсько-
го група вчених (79 чоловік) звернулася з листом до редакції газети «Пролетарська
правда». За дорученням ЦК КП(б) У цією справою займається Центральна контрольна
комісія. Закінчилася вона звільненням А. Вінницького з посади директора58.

Д. Щербаківського поховали біля дзвіниці Києво-Печерської Лаври. В знак

невимовної жалоби Всеукраїнського музейного містечка з приводу смерті найви-

датнішого музейного робітника лаврські музеї були зачинені на три дні. У
1934 році могилу Д. Щербаківського зрівняли з землею. На щастя, вона зараз

відновлена, на ній встановлено пам ятник.

Питання про стан Історичного музею ім. Т.Г. Шевченка було розглянуто на

засіданні Політосвітньої комісії Секції Наросвіти Київської Міськради від
12 грудня 1927 року, на якому директор музею Р. Заклинський зазначав, що му¬
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зей має позитивні наслідки роботи. Фонди музею нараховують 100 тисяч

експонатів, музей відвідує до 20 тисяч екскурсантів, ведеться наукова робота,
аспірантура музею нараховує шість аспірантських місць. В той же час наголошувалось

на відсутності необхідного приміщення, на ненормальних взаємовідносинах між

співробітниками, що загострились після самогубства Д. Щербаківського59.
У 1927 році вийшов з друку перший музейний орган збірник «Український

музей» , у якому висвітлювалися різні сторони музейної справи. Про чергові завдання
музейного будівництва йшлося в статті В. Дубровського60. Тут же були надруковані статті
В. Козловської «Бронзові прикраси з с. Підгірців на Київщині» та Д. Щербаківського
про датовані килими Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Шевченка.

Археологічний відділ музею, який поступово розростався, відчував обмаль

площ для того, щоб як слід розгорнути експозицію та впорядкувати фонди. Тоді

ВУАК вирішив при першій можливості заснувати окремий археологічний музей
на території Лаврського заповідника. На його клопотання музею було виділено
двоповерховий корпус. У 1928 році до заповідника перевезено збірки та меблі

колекції Археологічного музею ІНО. До нього мали перейти і колекції
археологічного відділу Всеукраїноького історичного музею.

15 грудня 1929 року відбулися урочисті збори музею, присвячені 30-річчю від
дня заснування музею, на яких з доповіддю про історію та перспективи розвитку

виступив директор музею Р. Заклинський. Музей вітали Всесоюзна Академія

Наук, Президія ВУАН, Археологічний Комітет, Лаврський заповідник, Музей

мистецтв, Картинна галерея, Київський художній інститут та інші установи. Зі

спогадами про роботу музею виступив професор В. Данилевич61.
На рубежі 20 30-х років музеї переживали не кращий період своєї історії.

Побудова музейних експозицій на основі діалектичного матеріалізму нерідко
йшла врозріз із здоровим глуздом, супроводжувалась невиправданою заміною

документів та речових експонатів одноманітними схемами, діаграмами тощо.

Одним із основних завдань стала необхідність широкого показу
«соціалістичних перетворень, щоб сприяти формуванню у трудящих

марксистсько-ленінського світогляду». Це призвело до того, що багато унікальних пам яток було
повернуто із експозицій до фондів.

Не могла не викликати занепокоєння музейних працівників і розпочата
кампанія по вилученню музейних цінностей з метою їх продажу за кордон для

поповнення фонду соціалістичної індустріалізації. Так, наприклад, зберігся список

вилучених з фондів 20 предметів (2 золочених хрести, мініатюра на слоновій кістці,

коралі, срібний кинджал, персні, запонки) на суму 627 крб.62 У зв язку з цим

необхідно згадати співробітників Історичного музею Я. Струхманчука, Ф. Ернста,
які в складі міжмузейної комісії категорично виступали проти масового

вилучення музейних цінностей.
Музей не стояв осторонь подій, що відбувались у країні в цей період. У

зв язку з будівництвом найбільшої тоді в Європі Дніпровської гідроелектростанції
музей готує виставку з історії Дніпрельстану. Для цього тимчасово просять в

тодішній ВБУ (сучасна Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського) необхідні

гравюри, плакати, а в державному театрі ім. К. Лібкнехта (сучасний
Національний театр опери і балету ім. Т.Г. Шевченка) портрети Леніна, Сталіна та ін.63

У 30-ті роки музей здійснює значну науково-дослідну роботу, про результати

якої співробітники звітують на Вченій раді. Так, С. Магура проводив дуже

результативні розкопки на горі Киселівці. Здобуті матеріали зберігаються і

експонуються і сьогодні.

У науковому архіві музею є матеріали, які свідчать про те, що в 30-ті роки у

музеї працював завідувачем відділу, а потім заступником директора з наукової

роботи О.П. Оглоблин.
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На початку 1930 року знову постало питання про обмін культурними
цінностями між РРФСР та УРСР. ЦБК СРСР ухвалив рішення про повернення
культурних цінностей українському народові, вирішивши надати цьому акту характер
взаємообміну. З цією метою було утворено паритетну комісію. Від

Всеукраїнського історичного музею в роботі комісії брав участь завідувач художнім відділом
професор Ф. Ернст.

У березні 1934 року при Всеукраїнському історичному музеї працювала

кваліфікаційна комісія. В музеї залишились ті співробітники, які на основі

виданих наукових праць були атестовані членами спілки наукових робітників. В ДАКО
зберігається протокол на 15 працівників музею, поданих на затвердження їх на

роботі після атестації. Серед них директор музею А.М. Костюченко, а також

завідувачі відділами: Ф.І. Демидчук (капіталізму), А.І. Онищук (фондів),
А.В. Шугаєвський (нумізматики), О.Ю. Гайденко (соц. будівництва). Крім того,

були затверджені наукові співробітники Пилипчук, Г.А. Адольф, В.М. Базиле-
вич та аспіранти Н.Л. Кордиш, Затенацький та ін.

23 березня 1934 року було прийняте рішення про виселення Всеукраїнського
історичного музею з приміщення, в якому він знаходився від дня заснування, для

розміщення в ньому ювілейної виставки, присвяченої 15-річчю Червоної

Армії64. Колекції музею мали бути переміщені на територію Лаври в

помешкання (келії) ченців, зовсім не пристосовані для розміщення майже 400 тисяч

експонатів музею, багато з яких були широко відомі і за межами України. Було
зрозуміло, що таке переміщення призведе до руйнування експонатів та руйнації
самого музею.

Директор Всеукраїнського історичного музею А. Костюченко звертається до

різних інстанцій з проханням переглянути рішення про переселення музею65.
4 квітня 1934 року він надсилає на ім я Секретаря ЦК КП(б)У Павла Постишева

телеграму такого змісту: Всеукраинский исторический музей в Києве широко
известен в СССР и за границей. Выселяют специально построенного и занимаемо-

го сорок лет музеєм помещения. Дают малые два помещения в Лавре в разных

концах, занятые другими музеями, сырые, зараженные грибком, темные,

неприспособленные. Ценнейшим четыреста тысяч экспонатов (мирового значення) гро-

зит гибель. В наше помещение вселяют второстепенный музей. Прошу распоря-

жения. Директор Костюченко»66.

Проте рішення залишилось в силі. У 1935 році на базі художнього відділу

Всеукраїнського історичного музею було створено Київський державний музей

українського мистецтва, який і залишився в рідному приміщенні. Останні ж

колекції історичного музею було переміщено на територію історико-культурного
заповідника «Всеукраїнське музейне містечко».

За постановою Раднаркому України від 11 вересня 1935 року Всеукраїнський
історичний музей ім. Т. Шевченка отримав передвоєнну назву Центральний
історичний музей67. Він розмістився в шести корпусах заповідника.

Значної шкоди музейній роботі в середині 30-х років завдали також

розпорядження Народного Комісаріату освіти УРСР. Стан справ в музейництві на цей час

яскраво ілюструє доповідна записка заступника наркома освіти УРСР А. Хвилі,

що надійшла в ЦК КП(б)У 4 листопада 1934 року.

Вказавши на кількість музеїв, що існують в системі НКО, А. Хвиля зазначає, що
вони перебували у віданні «махрових націоналістів контреволюціонерів» і головні

музеї були перетворені на осередки розташування націоналістичних сил:

Всеукраїнське музейне містечко П. Курінний, К. Мощенко, І. Сіцинський; Київський

історичний музей Ф. Ернст, Д. Щербаківський, В. Козловська, Я. Струхманчук.

Науково-дослідна і теоретична робота, на думку А. Хвилі, була спрямована на

розвиток націоналістичних тверджень, суть яких полягала у відриві від Радян¬
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ського Союзу. Практично це виявилось у підборі відповідних експонатів та

настирливому намаганні показати «європеїзм» української культури, її «безбуржу-
азність» та відмінність шляхів її розвитку від розвитку російської культури. Це
яскраво і чітко відбилося в експозиціях музеїв. Так, в Київському історичному
музеї виставка історико-побутового відділу, народного мистецтва, Ернстівські
виставки «Українське малярство XVII XX ст.», «Український портрет»,

«Старий Київ». Вихідним моментом і політичною цілеспрямованістю цих виставок

було відірвати увагу робітничо-колгоспних мас від сучасного, прищепити їм
сліпе схиляння перед культурою минулого, національно єдиною і монолітною в

своїй суті.
Далі він писав, що особливо відверто нахабної форми набрала ця

«націоналістична пропаганда в «науково»-видавничій діяльності». Як головні

видання «цієї зграї» він, зокрема, наводить збірник «Український музей»,
(1927 р.), присвячений Д. Щербаківському, збірки Київського історичного
музею: Ф. Ернст «Український портрет», «Українське мистецтво», «Нарбут» і

низка робіт Щербаківського, Козловської та ін.

А. Хвиля зупиняє увагу на музейних фондах, вказавши, що більшість

знаходиться в неприпустимому стані. Це стосується відсутності нормальних

приміщень, а також відсутності повного інвентарного обліку збірок, недостатня

або зовсім відсутня кваліфікація музейних кадрів. Звертаючи увагу на стан

музейних приміщень, він вказав, що Київському історичному музею належить

спеціально пристосоване приміщення, яке було розраховане на дальшу добудову.
Але в звязку з виставкою «15 років РККА» музей залишився без приміщення для

експозиції і фактично не працює»68.
За розпорядженням Комітету Мистецтв при Раднаркомі УРСР від 1 червня

1936 року було утворено Комісію по передачі матеріалів Археологічного музею

Інституту історії матеріальної культури при АН УРСР до збірки Ценрального
історичного музею. До складу комісії від музею увійшли І. Бондар, Т. Тесля,
В. Козловська, що в минулому керувала музеєм. В процесі роботи Комісія
відзначила значні недоліки в обліку та збереженні археологічних матеріалів.

На серпейь 1936 року, за даними В. Козловської, археологічні колекції ЦІМ
складались з колекцій Всеукраїнського історичного музею, колишнього

Археологічного музею ВУАН, Археологічного музею Київського Університету,
Археологічного музею Вищих жіночих курсів у Києві69.

На початок 1936 року розпочинається також об єднання нумізматичних
колекцій Мінц-Кабінету, колишньої Духовної Академії в збірці Центрального
історичного музею, яке була повністю завершене на початок 1950 року.

Центральний історичний музей до 1937 року перебував у згорнутому вигляді.

Частина виділених у 1936 році приміщень для музею була заселена приватними

мешканцями, яких адміністрація музею не спроможна була виселити. А тому в 1937 році

були відкриті тільки експозиції відділів зброї, Київська Русь, нумізматика. Були

підготовлені, але не відкриті експозиції відділів «докласового суспільства», «Грецькі
колонії», «Скіфія». За браком площ не було підготовлено близько 10 тематичних

експозицій. Музей зовсім не мав приміщень для збереження фондів (образотворче
мистецтво 2 тис. од. зб.; етнографічна колекція тимчасово була розміщена в одному із

монастирів Подолу; археологія 150 тис. од. зб.). Всі згадані колекції перебували в

складеному вигляді в Інституті історії матеріальної культури. Отже, стан фондів був
незадовільним (заінвентаризовано було лише 25 тис. експонатів, 475 тис. було не-

заінвентаризовано). Всього на цей час в музеї працювали 101 чол. (84 чол. на

держбюджеті, 17 чол. на спецкоштах). За розпорядженням заступника Наркому освіти
УРСР А. Хвилі наукова бібліотека історичного музею (20 тис. екз.) була передана
музею Народного мистецтва. Все це досить ускладнювало вивчення колекцій70.
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І все ж на 1941 рік в ЦІМ були відкриті експозиції відділів: докласового

суспільства, Скіфії і грецьких міст Північного Причорномор я, Київської Русі,
історії України XV XVIII ст., історії України XIX ст., історії Великої
Жовтневої Соціалістичної революції і соціалістичного будівництва (з окремим розділом
«Сталінська Конституція»), постійні виставки історії зброї, історії монет та

виставку пам яток Єгипту71.
З початком Великої Вітчизняної війни працівники Центрального Історичного

музею ім. Т. Шевченка в Києві розпочинають підготовку до евакуації експонатів.

Найбільш унікальні експонати музею були відправлені на Схід і прийняті за

актами Башкирським художнім музеєм (м. Уфа) ЗО серпня 1941 року. Повернулись
ці експонати в грудні 1947 року (ешелон із 8 вагонів) на територію
Києво-Печерської Лаври. Там була створена комісія по прийому в складі: Вікторов
(директор музею), Закопайло (директор історичної бібліотеки), Петлюк (заст.
начальника управління культури). Зберігся документ від 19 квітня 1948 року «Про
розподіл повернутого майна і перерозподіл після наукової обробки»72.

Проте не всі експонати музею були евакуйовані. Протягом жовтня-грудня

1941 року німецько-фашистські окупанти вивезли із заповідника цінні

експонати історичного музею. Вони пограбували відділ зброї, відділ історії України XV
XIX століть (рукописні грамоти, скло, фаянс, тканина та ін.) Були вивезені
також значні археологічні колекції73.

Під час перебування німецьких військових частин на території Лаври, де

знаходився Історичний музей, чотири музейних приміщення були зайняті під житло

військовими, і до них вхід співробітникам був заборонений. У зв язку з цим директор музею

B.А. Маєвський звертається протягом жовтня-листопада 1941 року з доповідними
записками до Київської міської управи з проханням дати перепустки музейним
працівникам, щоб вони могли проводити там охоронну раду і врятувати від знищення
національні цінності. Він просить при першій змозі перевезти колекції музею в центр міста

до будинку на вул. Володимирській, 59. Він зазначає, що для перевезення колекції
музею потрібно здійснити 120 150 ходок вантажної п ятитонної автомашини74.

У складі збірок Центрального історичного музею на территорії Лаври
залишились виключної цінності пам ятки з історії матеріальної культури України.
Значна частина археологічних колекцій, яка залишилась в окупованому Києві,

була переміщена до Педагогічного музею (сучасний будинок вчителя) і частково
виставлена для огляду.

Вони були вивезені з відступом німецьких військ у вересні жовтні 1943

року до Львова, Кракова, потім до Австрії і Німеччини. Після закінчення війни

вони опинились у американській зоні окупації і в 1947 році були повернуті до
Києва. Але, на жаль, не всі. Знайти і повернути втрачене не така вже й легка

справа. Інвентарні книги музею в роки війни загинули.
У 1944 році музей відновив свою діяльність як Державний Історичний музей.

Йому було виділено приміщення колишньої художньої школи на

Володимирській, 2 (споруджена Й. Каракісом у 1936 року на найдавнішій території
міста східній частині Старокиївської гори, що ЗО травня 1944 року оголошена

заповідною)75. На території садиби музею знаходяться рештки найдавніших

пам яток стародавнього Києва, зокрема залишки фундаментів Десятинної
церкви та князівського палацу архітектурних пам яток X ст.

Музей у 1950 році отримав назву Київський державний історичний музей, з

1965 року це Державний історичний музей УРСР.

Окрасою експозиції у повоєнний час стали всесвітньо відомі колекції з

розкопок археологів Л.М. Славіна, О.І. Тереножкіна, Є.Ф. Покровської, В.І. Бідзілі,
C. Р. Кілієвич, Т.Г. Мовші, О.Д. Ганіної, Т.Р. Мовчанівського, І.Г. та Г.М. Шов-

коплясів та багатьох інших.
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Значна кількість експонатів зібрана науковцями музею під час етнографічно-
побутових експедицій 50 70-х років за участю І.М. Полупановой В.О. Сидоренко,
Т.П. Каллаш, Г.Н. Кононка, Н.І. Шендрик, В.М. Геруса та багатьох інших. Робота,

проведена науковцями музею в 50-х роках, була узагальнена у спеціальному

збірнику76. В цей час в ЗО залах музею функціонувала експозиція, яка

охоплювала період від найдавніших часів до середини 50-х років та виставка подаруків
українському народові на честь 300-річчя возз єднання України з Росією.

Зараз музей має філіал Музей історичних коштовностей України, який був
створений постановою Ради Міністрів УРСР № 1300 від 22 листопада 1963 року

як спецвідділ музею «Золота кладова» в орендованому музеєм Ковнірівському
корпусі Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Фонди музею стали базою для створення Національного музею історії Великої
Вітчизняної війни (передано понад 18 тис. експонатів), музею «Київська

фортеця» (понад 1 тис. експонатів, в тому числі унікальна колекція листівок часів

революції 1905 1907 рр.). На фондових матеріалах музею створено «Пам ятник-

музей визволення Києва» (с. Ново-Петрівці). Близько 600 експонатів передано

музею історії м. Києва, близько 4 тис. експонатів передано до Переяславського

історико-культурного заповідника.
У жовтні 1991 року на базі Державного історичного музею УРСР постановою

Кабінету Міністрів України № 269 від 15 жовтня 1991 року було створено

Національний музей історії України. Постанова була підтверджена Указом

Президента України «Про національні заклади культури» від 11 жовтня 1994 року.
Новий статус музею поставив перед колективом актуальне завдання не тільки

перебудови стаціонарної експозиції, а й нового погляду на історію українського народу.
Основна робота колективу музею в останні роки спрямована на об єктивне

відтворення історії Української держави у всій її багатогранності та складності.

Щороку з музейними колекціями знайомляться сотні тисяч відвідувачів.
Виставки НМІУ експонувались у Японії, Німеччині, СІЛА, Італії, Шотландії,

Франції, Фінляндії, Данії, Австрії.

Сьогодні у музеї працює понад 100 науковців. Він є провідним
науково-методичним центром для музеїв України.

Основними напрямками діяльності музею є проведення науково-дослідної,
експозиційно-виставкової, науково-фондової та науково-освітньої роботи. Науково-
дослідна робота базується насамперед на вивченні власних фондових колекцій та

архівних матеріалів з історії Української держави.

За останні роки колективом музею було створено ряд проблемно-тематичних
виставок («Православ я в історії культури українського народу» (1989 р.), «Символіка

України: походження, традиції, доля» (1991 р.), «Голодомор: хроніка і факти (1932

1933 рр.)» (1993 р.), «З історії української державності» (1995 р.), «Ми, український

народ...» (1997 р.), «З історії грошового обігу в Україні» (1992р.), «Дивосвіт Трипілля»
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АКАДЕМІК М.Ф. БІЛЯШІВСЬКИЙ -

ПЕРШИЙ ДИРЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОГО
МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Стефанія КІЛІЄВИЧ

\ кадемік М.Ф. Біляшівський видатний дослідник і збирач пам яток

І матеріальної культури українського народу, його численні наукові

І праці, присвячені археології, етнографії та мистецтву, мають велике

значення для вивчення різних галузей української культури.

М.Ф. Біляшівський народився 24 жовтня 1867 р. у м. Умані в сім ї

священика1. Середню освіту здобув у другій Київській гімназії. З дитячих років
захоплювався вивченням старовини, збирав колекції монет, книжки, малюнки. Ще
будучи учнем гімназії, він часто відвідував церковно-археологічний музей при
братському монастирі на Подолі, де слухав цікаві розповіді професора М.І. Пет¬
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рова про старовину, вивчав колекції музею, а згодом і

сам допомагав йому збирати експонати.

У 1887 р. Микола Федотович вступає до Київського

університету на юридичний факультет, відвідує лекції
професора В.Б. Антоновича на історико-філологічно-
му факультеті, бере участь у археологічних розкопках

В.Б. Антоновича, а згодом і сам їх провадить.

Після закінчення у 1892 р. Київського університету
М.Ф. Біляшівський переїздить до Москви і вступає

вільним слухачем на природничий факультет
Московського університету. Тут він слухає лекції з

остеології та геології. Під керівництвом професора

Д.М. Анучіна він з великим інтересом поглиблює свої

знання з археології та антропології, одночасно

працюючи в архіві міністерства юстиції.
Ще з студентських років М.Ф. Біляшівського приваблювала наукова робота.

У 1900 р. він пішки подорожує правим берегом Дніпра від Києва до гирла р. Росі,
вивчає багато археологічних пам яток різних епох. Між Каневом і селом

Пекарями відкриває надзвичайно цікаве давньоруське городище Княжа гора,

дослідженню якого присвятив кілька років. Колекція з розкопок Княжої гори,

що нараховує понад 3000 експонатів, зберігається в Національному музеї історії
України (далі НМІУ) у фондах відділу «Київська Русь»2.

Археологічні дослідження на Княжій горі розкрили досить повну картину життя і

побуту мешканців феодального міста, де поруч з феодальною верхівкою жили
дружинники та феодально-залежне населення ремісники і селяни. Про це свідчать
знахідки золотих і срібних прикрас, численні зразки зброї, сільськогосподарські
знаряддя, різноманітні вироби ремісників та залишки їх жител напівземлянкового типу.

На Княжій горі поряд з пам ятками Київської Русі знайдено пам ятки епохи

бронзи та ранньослов янського часу, що свідчить про її давнє заселення.

М.Ф. Біляшівський висловлює думку, що давньоруське городище на Княжій

горі, можливо, було містом Роднею, про яке є згадки в літописах під 980 роком3.
М.Ф. Біляшівський виступає в різних журналах із статтями та замітками про

окремі археологічні пам ятки старовини, необхідність їх охорони, присвячує

окрему статтю охороні архівів, які на той час були в дуже занедбаному стані. В
1889 р. виходить його книга «Монетные клады Киевской губернии»4.

Маючи велику теоретичну і практичну підготовку з питань археології, учений
брав участь у роботі археологічних з їздів, писав загальні огляди з оцінкою їх

наукового значення. З 1888 р. Микола Федотович співробітничає в «Киевской стари-

не», а з 1889 р. вводить там окремий розділ, в якому висвітлювались результати

археологічних досліджень. З 1903 р. цей розділ Микола Федотович видає окремим

виданням «Археологическая летопись Южной России», що була єдиним

спеціальним археологічним часописом того часу і об єднувала навколо себе всіх

тогочасних археологів. За браком коштів на початку 1905 р. М.Ф. Біляшівський

змушений був припинити це видання.
З 1894 по 1897 р. Микола Федотович працює завідувачем архіву фінансового

управління царства Польського у Варшаві. У цьому архіві зберігались
надзвичайно цінні матеріали з історії України, які до цього ніколи і ніким не

вивчалися, бо були невідомі дослідникам. Микола Федотович з властивою йому енергією
та допитливістю почав досліджувати ці документи. Він одержував сотні листів з

проханням розшукати ті чи інші матеріали, зробити з них копії тощо. Багато

видатних учених користувались цими матеріалами для своїх наукових праць,

присвячених історії України.
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З ініціативи М.Ф. Біляшівського в

м. Городку на Волині було
організовано обласний музей. У той час на Волині

було лише два невеликі музеї

церковно-археологічної старовини в

Житомирі і Володимирі-Волинському.
Микола Федотович склав детальний план

нового музею. Крім відділу природи, в

ньому були організовані ще й відділи

антропології, археології, історії та

етнографії, а також бібліотека, архів,
фототека.

У зв язку з підготовкою до XI
археологічного з їзду Микола Федотович
влітку 1897 р. приїздить до Києва.

Правління товариства «Древностей и

искусств» прийняло постанову про будівництво в Києві музею. Було оголошено

конкурс на кращий проект будинку музею.
Микола Федотович взяв активну участь в організацій музею. У 1899 р. у п яти

залах першого поверху була організована виставка XI археологічного з їзду, яка

фактично поклала початок існуванню музею.
27 травня 1899 р. Миколу Федотовича обирають членом правління

Товариства, що керувало музеєм, а 19 лютого 1902 р. правління обирає його директором

Київського музею старовини і мистецтв (так спочатку називався НМІУ). На цій
посаді він був до 1924 року.

Микола Федотович віддавав музейній справі всі свої сили й здібності. На той

час в Україні не було музеїв у повному розумінні цього слова. Невеликі,
закритого типу музеї були при Київському, Харківському, Одеському університетах, при

Київській духовній академії, значні приватні збірки А.Н. Поля в Катеринославі,
В.В. Ханенка та В.В. Тарновського в Києві та деякі інші.

Микола Федотович ще до призначення його директором складає програму музею,

яка була опублікована в «Археологической летописи Южной России» за 1900 рік5.
Згідно з цією програмою в музеї передбачалося мати такі відділи: антропології,

археології, історичний, художній, художньо-промисловий, етнографічний, а також

бібліотеку і археологічний архів.

Для здійснення цього плану потрібно було багато коштів, а також люди. В

музеї на той час був лише невеликий архівний відділ та деякі археологічні колекції.

Завідував археологічним відділом видатний учений-археолог В.В. Хвойка.

Щоб відкрити музей офіційно, треба було хоч трохи упорядкувати

експозиційні відділи. В музеї розгорнулась напружена робота щодо упорядкування
експозиції. З різних подарунків та зібраних експонатів було покладено основу

історичному, етнографічному, художньо-промисловому і частково художньому

відділам.

Після офіційного відкриття музею (ЗО грудня 1904 р.) становище його було
надзвичайно скрутним. Громадські установи відпускали дуже мало коштів.

Необхідно було велике вміння та винахідливість працівників музею, і зокрема його

директора М.Ф. Біляшівського, щоб розвивати далі музейну справу.
Микола Федотович умів працювати з людьми. Він залучив до роботи в музеї

широке коло громадськості. На той час у музеї, вже багатому на археологічні
збірки, збирання матеріалів з українського мистецтва лише розпочиналось. Сама

ідея українського мистецтва була ще зовсім новою. Микола Федотович зумів
зацікавити представників передової української молоді, деякі з них під його
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впливом так захопилися роботою, що згодом самі стали значними фахівцями
музейної справи. Серед них можна назвати К. Мощенка, Д. Щербаківського та ін.

Микола Федотович у квітні 1905 р. на засіданні правління товариства
«Древностей и искусств», яке керувало музеєм, вніс проект утворення «Первой южнорусской

кустарной выставки», метою якої було утворення в музеї відділу українського
мистецтва та поповнення етнографічного відділу. Цією справою він зумів зацікавити

київську аристократію, яка асигнувала кошти на влаштування виставки. Багато

представників української інтелігенції було залучено до практичної роботи

збирання матеріалів на селах. Микола Федотович склав детальний план збирання
експонатів за характером матеріалу: гончарство, плетення, ткацтво, вишивання, вибійка,

шкіряні вироби, хатнє малювання та писанки, різьблення по дереву, вироби з рогу,

кістки, каміння, фаянс, скло, металеві вироби6. Кожний розділ складався ще з

окремих пояснюючих підрозділів і давав повне уявлення про те, що треба для виставки.

Цей план був розісланий по Україні в тисячах екземплярів. Внаслідок цього

збирання експонатів йшло дуже швидко. До музею надходили справжні шедеври

українського мистецтва. Цей період роботи Миколи Федотовича дуже яскраво описав

один з його учнів К. Мощенко7. «М[икола] Т[одотович], писав він, доручив мені

за загальним територіальним принципом, що його він накреслив, розмістити
експонати, розробити проекти окремих частин і кутків виставки, проектувати різні щити,

тумби, гірки та інші пристосування до експозиції. Цілими вечорами просиджували
ми над обміркуванням моїх шкиців і мене дивувало, як влучно завжди М[икола]
Т[одотович] критикував мої проекти, які вірні робив зауваження... Сам М[икола]
Т[одотович] був «вездесущим» і доводилося дивуватися, як міг скрізь встигати, як

він міг, налагоджуючи та організуючи таку велику справу, брати ще й безпосередню
участь в її влаштуванні. Тільки величезний ентузіазм, яким він був цілком

пройнятий та яким так захоплював усіх навкруги себе, допомагали йому скрізь бути, все

встигати. І все якось робилось у М[иколи] Т[одотовича] так легко, немов жартома, без

жодної іриації, роздратування і неприємностей, які завжди виникають в таких

випадках. Надзвичайно м яка, лагідна, добра вдача та надзвичайне вміння поводитись

з людьми виявилися в цій роботі в повній мірі. Працювати з М[иколою] Т[одотови-
чем] було радісно для всіх співробітників».

Виставку було відкрито 1 лютого 1906 року. Це було справжнє свято

української культури. Про неї було написано багато статей і заміток у різних
місцевих та закордонних часописах і виданнях.

Після закриття виставки в травні 1906 р. майже весь відділ селянського

мистецтва залишився в музеї і став основою етнографічного відділу.
Аналогічну виставку було організовано в 1911 р. тільки в більш широкому

плані. Виставка 1906 р. охоплювала територію лише України, а 1911 р.

України, Росії, Західної Європи та частково Сходу. Організація цих виставок є

великою заслугою М.Ф. Біляшівського.

У 1909 р. музей перейшов у відомство міністерства торгівлі і промисловості.

Справи музею пішли трохи краще. Микола Федотович вів надзвичайно велике

листування з різними музеями, науковими установами, приватними особами. До
нього звертались за різними порадами з питань музейної практики та науковими

консультаціями з археології, мистецтва, етнографії. В родинному архіві зберігся
зшиток Миколи Федотовича, до якого він протягом кількох років записував різні

адреси, де можна було придбати той чи інший експонат, вклеював вирізки з

часописів та фотографії з відомостями про різні приватні музейні речі. На деяких з

них стоїть помітка «виконано», на інших «треба списатись» та ін.

У 1910 р. була організована виставка, присвячена М.О. Врубелю. На ній було

представлено 108 робіт художника. В результаті цієї виставки кращі твори

Врубеля залишились у Києві.
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Поряд з проведенням археологічних досліджень у районі Канева, у вільний час

Микола Федотович збирав та вивчав етнографічний матеріал, різні старовинні та

побутові речі, твори народного мистецтва вишивку, кераміку, різьблення по

дереву тощо. З великою любов ю і знанням Микола Федотович вивчав і збирав

матеріали про життя і творчість генія українського народу Т.Г. Шевченка.

Він записував народні пісні, перекази, легенди і особливо цікавився

розповідями селян про Т.Г. Шевченка. В 1883 р. Микола Федотович записує

розповіді про Т.Г. Шевченка селян с. Пекарів. Згодом він опублікував їх на

сторінках «Киевской старины»8.
До 50-річчя з дня смерті великого Кобзаря в 1911 р. у музеї була організована

перша виставка творів Т.Г. Шевченка. Ця виставка вперше зареєструвала для

науки ці надзвичайно цінні пам ятки українського мистецтва. Про підготовку
виставки свідчить велике листування Миколи Федотовича з особами, які надсилали

йому з своїх особистих збірок твори поета і допомагали в збиранні цих

експонатів. Виставка складалась з таких розділів: 1) літографії, малюнки Штернберга,
копії автографів та ін., 2) рукописи Т.Г. Шевченка, 3) малюнки олійними

фарбами, 4) малюнки олівцем, 5) офорти, 6) акварелі всього 87 творів. Значна

кількість їх становила основу Шевченкового відділу в музеї.
Велике значення в музеї приділялось відділу «Старого Києва», який

систематично поповнювався відповідними експонатами. Зберігся тематичний план цього

відділу9. Значну кількість експонатів і зараз виставлено в НМІУ: герб Києва

чеканне на міді зображення архангела Михайла з старої Київської ратуші, що

згоріла в 1811 р., з тої ж ратуші велика мідна статуя Феміди богині

правосуддя, гравюри, літографії з краєвидами Києва та ін.

Ми уже зазначали, що однією із основних різновидностей музейної роботи
Микола Федотович вважав збирання експонатів, «тяг» сам, як він казав, і

постійно примушував робити це інших. Після однієї спільної експедиції К. Мо-

щенко писав: «Уміння знайти речі і, знайшовши, забрати їх для музею не є такою

простою річчю, і багато музейних фахівців або пропускають речі, або,

знайшовши, не вміють підійти до людей, щоб їх одержати. Але М[икола] Т[одотович] і те
і друге робив артистично»10.

Микола Федотович не обмежувався інтересами лише свого музею. Він дбав про

розвиток музейної справи в Україні в цілому. Він часто виїжджав в інші музеї, куди
його запрошували для різних консультацій. Брав участь в організації Полтавського,

Чернігівського та інших музеїв, він листувався з музеєм А.Н. Поля в Катеринославі,
директором якого був відомий учений-історик, видатний музейний діяч Д.І. Явор-
ницький. Збереглось його листування з музеями Москви, Петербурга, Харківським,
Херсонським, Львівським та ін., багато посвідчень з різних товариств, членом яких

він був, Московського археологічного, Київського старовини і мистецтв,

Московського товариства природознавства, антропології і етнографії, Одеського товариства

історії і старовини та багатьох інших.

У 1914 р. у Москві повинна була відбутись нарада музейних діячів. Підготовчий
комітет наради надіслав Миколі Федотовичу список питань, що стосувались

провінційних музеїв, з проханням «безжалостно перемарать і перечеркать их».

Микола Федотович дає цілий ряд цінних порад та ставить питання про організацію
в Росії національних музеїв, про координацію роботи однотипних музеїв тощо.

Під час першої світової війни М.Ф. Біляшівський і Д. Щербаківський були
покликані на військову службу. Робота в музеї послабшала. В 1915 р. все цінне з

музею в кількості 6500 експонатів було евакуйовано до Москви і повернено музеєві
лише після Жовтневої революції.

У період революції та громадянської війни в Україні Микола Федотович
продовжує працювати в музеї. В цей час музей поповнюється цінними експонатами за раху¬
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нок багатих приватних збірок. Значну партію різних приватних речей перевезено у

лютому 1918 р. з особняків Терещенка. Про це свідчить розпорядження М.О.

Скрипника від 20 лютого 1918 року11. Великий приплив речей почався в лютому 1918 р.

Тоді з десятків покинутих особняків звозили різні речі щодня, хоч часто не було
змоги робити на місці підрахунок та опис. Велику роботу щодо впорядкування цих

експонатів провели М.Ф. Біляшівський та Д.М. Щербаківський.
Слід сказати також, що Микола Федотович проводив велику роботу і щодо

охорони історичних та архітектурних пам яток. У 1919 р. його обирають дійсним
членом комітету охорони пам яток мистецтва і старовини та завідувачем

етнографічної секції відділу мистецтва при Народному комісаріаті освіти.
Микола Федотович був видатним ученим, людиною високої ерудиції. Він

написав понад 65 наукових праць з питань археології, етнографії та мистецтва, а

коли рахувати й невеликі замітки, то число праць досягне 300.

У травні 1919 р. М.Ф. Біляшівського обирають одним з перших дійсних
членів ВУАН.

Микола Федотович складає широку програму місцевих музеїв та

українського національного музею, основним завданням яких, як писав він, було «зібрати

матеріал для якнайдокладнішого ознайомлення з місцевістю, що входить в

район музею. З цього треба виходити, на це звертати найбільшу увагу. Ми дуже

мало до цього часу цікавились своїм близьким, мало його знаємо через це мало

знаєм і самих себе. А матеріалу кругом сила, треба тільки зацікавитись,
придивитись. Багата різноманітна природа України, її довга історія, побут нашого

народу, його любов до краси все це дає можливість не шукаючи далеко скласти

такий музей, що не тільки буде служити для освіти, але може стати і науковою

інституцією»12.
Велике значення надавав Микола Федотович приміщенню музею і кадрам

музейних спеціалістів. Він писав, що будинок музею повинен бути окрасою міста.

У зв язку з дуже важким станом здоров я Микола Федотович наприкінці
1923 р. подає заяву про звільнення його від обов язків директора музею, його

прохання задоволено. Але, незважаючи на дуже поганий стан здоров я, він

продовжував завзято працювати. Будучи на посаді завідувача
художньо-промисловим відділом, він перший почав збирати межигірські вироби, влаштував їх

виставку в музеї. Ця колекція і зараз зберігається у фондах та експозиції музею.

У 1925 р. Микола Федотович здійснює археологічну розвідку на Канівщину,
де проводить розкопки недалеко від Княжої гори біля Мар їної гори. Під час цих

розкопок зібрано цікавий керамічний комплекс. Найбільш рання з цих знахідок
відноситься до бронзового віку. Основна частина цієї колекції відноситься до

слов янських пам яток VIII IX ст. Результати цієї розвідки учений опублікував
у коротких повідомленнях ВУАК у за 1926 рік13. Колекція цих матеріалів
зберігається в музеї у фондах відділу «Київська Русь».

Помер Микола Федотович 21 квітня 1926 р. і похований в Каневі на горі, що
поряд з Чернечею, де могила Т.Г. Шевченка. На гранітній плиті висічено напис:

«Академік Микола Федотович Біляшівський фундатор Всеукраїнського
історичного музею ім. Шевченка в Києві, 1867 1926». Так тоді називався

Національний музей історії України.

1 2 3 41 У статті використано рукопис автобіографії М.Ф. Біляшівського, що закінчується 1904 р., та

інші матеріали родинного архіву, які упорядкував його син М.М. Біляшівський.

2 НМІУ. Фонди відділу «Київська Русь». Колекція в 25.
3 Беляшевский Н.Ф. Княжа гора // Киевская старина. 1890. № 12. С. 494 503; Його ж.

Раскопки на Княжей горе в 1891 г. // Там же. 1903. № 1. С. 61 104; Його ж. Раскопки на

Княжей горе в 1892 г. // Там же. 1893. С. 134 142.
4 Беляшевский Н. Монетные клады Киевской губернии. К., 1889.



86 Ірина КОСТЮК, Михайло ПАНЧЕНКО

5 Беляшевский Н. К вопросу о программе Киевского музея древностей и искусств // Киевская

старина. 1900. № 3; Археологическая летопись. С. 186 193.
6 Комиссия по устройству выставки прикладного искусства и кустарных изделий. Программа

выставки. К., 1905.
7 Мощенко К. Академік Микола Біляшівський як музейний робітник // Український музей.

Вип. І. - К., 1927. С. 4 5.
8 Беляшевский Н.Ф. Рассказы крестьян с. Пекарей о Т.Г. Шевченко // Киевская старина. 1894.

№2.
9 Программа отдела «Старый Киев». К., 1912.
10 Мощенко К. Академік Микола Біляшівський як музейний робітник // Український музей. С. 7.
11 НА НМІУ. Ф. рд-3927.
12
Програма місцевого (повітового, районного) музею. НА НМІУ. Ф. лд-105а.

13 Біляшівський М.Ф. Розшуки на місці стоянки неолітичної доби, біля могили Т.Г. Шевченко,

коротке звідомлення за археологічне дослідження 1925 р. К., 1926. С. 94 95.

«ПОВТОРНА ЗНАХІДКА»
ХРИСТИЯНСЬКОЇ РЕЛІКВІЇ

Ірина КОСТЮК, Михайло ПАНЧЕНКО

еред християнських середньовічних пам яток колекції «Східні слов яни
і Русь» НМІ України привертає увагу невелика кам яна мощівниця1,
дослідження якої вписало цікаву сторінку в історію музейних колекцій.

У 20-і рр. XX ст. цей експонат спіткала сумна доля тих музейних реліквій,
висхідні дані котрих були з різних причин втрачені. В цей період мощівниця
експонувалась у музеї і стояла в одному із залів поруч з гіпсовим макетом

саркофагу Ярослава Мудрого, дарованого музею на початку XX ст. київськими

збирачами старожитностей і меценатами Б.І. і В.Н. Ханенками. Можливо, сусідство двох
схожих за формою предметів і формувало хибне уявлення про мощівницю як про

макет саркофага княгині Ольги.

Випадкова помилка стала офіційним фактом після видання у 1928 р.

путівника по археологічному відділу музею, де мощівниця вже іменувалась моделлю
шиферної гробниці київських князів: «На вікнах розташовано слов янський посуд
та моделі мармурової та шиферної гробниць Київських князів»2.

Вже в наш час, при обліковому описі колекції, на дні «саркофагу» під
покришкою, яка, мабуть, вже давно не піднімалась, було знайдено пожовклий від

часу, складений вчетверо невеличкий аркуш {рис. 2). Після попереднього
обережного розчищення на ньому проступив датований 1892 роком текст, написаний

дуже чітким каліграфічним почерком3:
«Каменный, въ виді, гробницы напрестпо[льный] ларецъ, или дарохрани¬

тельница, [или хранилище останковъ мощей] по виду и формі изображенныхъ
на нёмъ крестовъ, обращавшихся в VI VII вв., долженъ бытъ отнесенъ к этому

времіни Христіанства.
Такъ какъ ларецъ этотъ найденъ въ мѣстности Крымскаго полуострова, то

едва ли можетъ бытъ сомненіе въ томъ, что он находился напрестольнымъ ков-

чегомъ-дарохранилищемъ [или мощехранилищемъ] въ одной исъ пещерных

церквей, устроенныхъ в скалистыхъ горахъ на Крымскомъ полуостровѣ
Пріобрѣтенъ этотъ предмет отъ торговца древностями г. Столярова, и,

предполагается, что раніе сего находился въ коллекціи извѣстного
собирателя древностей г. Поля.

1892 г.»

Н.Л.
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Таким чином, безпаспортний
«макет» знову отримав відомості

про місце (регіон) знахідки, час

придбання і навіть гіпотетичне

датування. При подальших

дослідженнях вдалося

встановити автора записки, якому

належать ініціали «Н.Л.». Ним
виявився київський колекціонер
Микола Олександрович Леопар-

дов4 («Н.Л.» Николай Леопар-

дов), який у 1893 1894 рр.

передав свою колекцію старожитнос-
тей Церковно-археологічному
музею при Київській Духовній
Академії.

В каталозі колекції
стародавніх предметів, виданому хра-
нителем ЦАМ при КДА М.І.

Петровим у 1895 р.5, серед

переданих предметів записано:

«Каменный ящичекъ съ

такою же кришкою и

вырѣзанными крестами по сторонамъ.

Стоимость 20 руб.»
Підстави для його

ототожнення з мощівницею дає своєрідна
особливість нумерації речей в

каталозі: частину предметів, серед
яких знаходився і «кам яний

ящичок», замість порядкового номера було позначено знаком «*». Як зрозуміло з

передмови до каталогу, порядкові номери мали ті речі, що увійшли в «Сборник сним-

ков с предметов древности...»6, виданий М.О. Леопардовим у 1890 1893 рр., а

предмети, придбані вже в роки випуску збірника, позначались «*». Оскільки мощівниця

була придбана Леопардовим у 1892 р., як зазначено в записці, нема сумнівів, що
саме вона й була записана в каталозі.

В тій же супровідній записці зазначено ще два прізвища: торговця старожит-

ностями Столярова, у якого було придбано мощівницю, а також відомого

дослідника та колекціонера О.М. Поля7 імовірного попереднього власника

цього предмету. Враховуючи географію діяльності останнього, кримське

походження експонату видається цілком вірогідним. Підтверджують це й результати

аналізу матеріалу виготовлення мощівниці різнозернистий вапняковий
пісковик з присутністю органічних залишків палеоген-неогенового періоду швидше за

все має місцеве (кримське) походження8.
Таким чином, ланцюжок переміщень експонату (від часу його виявлення в

Криму) можна вважати з ясованим: кінець 80-х рр. XIX ст.9 колекція О.М.
Поля до 1892 р. збірка антиквара Столярова 1892 1894 колекція
М.О. Леопардова 1894 ЗО рр. XX ст. Церковно-археологічний музей при

КДА з 30-х рр. XX ст.10 Всеукраїнський історичний музей (зараз
Національний музей історії України).
Що ж до датування цього цікавого предмета, то тут варто детально

розглянути його основні морфологічні ознаки та порівняти їх з відомими аналогами.

Рис. 1.1. Загальний вигляд

Рис. 1.2. Мощівниця з відкритою кришкою
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Рис. 2. Супровідна записка М.О. Леопардова

Мощівниця складається з

прямокутного короба з двоскат-

ною зйомною покришкою; в

коробі з одного боку вирізано паз,

а на покришці чотирикутний
виступ на внутрішньому боці
(рис. 1.2). Таким чином,

покришка плавно посувається в

короб. На двох торцях

покришки і на більших бічних

сторонах короба вирізано по одному

хресту. Заглиблення хрестів

наведені вохрою (рис. 1.1).

Розміри мощівниці становлять:

довжина 23 см, ширина

16,5 см, висота 18,5 см.

Подібні знахідки на тери¬

торії України не поодинокі. В минулому столітті при дослідженнях у Херсонесі
було виявлено два цікавих екземпляри, які зараз зберігаються в Ермітажі (ГЭ.
№ X 15 та ГЭ. № X 249). Перший виготовлено з дрібнозернистого мармуру,

розміри 6 х 15,3 х 11 (корпус), 6,5 х 17 х 11 см; знайдений у 1891 р., датується
VI ст. н. е.11 Другий екземпляр срібний, прикрашений чеканкою, виявлено в

1897 р. під престолом храму; датується він часом близько 550 р. н. е.12
У 1930 р. М.О. Макаренком13 були досліджені ще дві мощівниці з

Херсонесу та із Святогорського монастиря (Харківська обл.). Мощівниця з Херсонесу
була знайдена на руїнах знищеного пожежею надмогильного храму. Виготовлена

вона з мармуру, розміри 5,8 х 17,4 см. Складається з прямокутного короба з

двоскатною покришкою, прикрашеною 4-ма акротеріями у формі трикутних
масивних виступів. Цікаво зазначити, що покришка засувається у вирізані в

стінках пази так само, як і в описуваній мощівниці. М.Е. Макаренко вважав за

можливе продатувати її VI ст., або навіть ще більш раннім часом.

Друга мощівниця, із Святогорського монастиря, близька за формою до

херсонської. Вирізана із дрібнозернистого вапняку. Розміри 16 х 19,8 см. На одній

із бічних сторін покришки прокреслено напис, за яким М.О. Макаренко

припустив, що тут лежали мощі св. Арсенія Великого (Єгипетського), котрий помер в

449 або 450 році. Згідно з цим мощівницю було датовано періодом не раніше
другої половини V ст.

Як бачимо, хронологічні рамки більшості відомих аналогів, що побутували в

даному регіоні, не виходять за межі VI ст. Такому датуванню не суперечать і

вирізані на мощівниці хрести типологічно близькі зображення відомі в

матеріалах V VI ст.; як приклад можна навести виявлений в тому ж таки регіоні
(Херсонес) світильник із зображенням хреста, який має подібні характерні
завершення на кінцях. За аналогами світильник відносять до малоазійських виробів
першої половини V ст.14

У цілому все вищезазначене надає підстави для віднесення мощівниці до

окреслюваного прямими та побічними аналогіями хронологічного відрізку V VI ст.

Дивовижними інколи бувають долі стародавніх реліквій. Навіть коли дані про
них здаються безнадійно втраченими, вони можуть відкривати раніше невідомі
сторінки своєї історії.

1 21 Національний музей історії України. Інв. № в 5271.
2 Козловсъка В.Е. Провідник по археологічному відділу Всеукраїнського історичного музею

ім. Т. Шевченка у Києві. K., 1928. С. 39.



ПОРЦЕЛЯНА І ФАЯНС УЗБІРЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 89

3 Стиль і правопис наводяться за оригіналом, надрядкові авторські вставки взято в квадратні
дужки «[]».

4 Леопардов Микола Олександрович почесний член Церковно-археологічного Товариства при

Київській Духовній Академії, київський колекціонер. Свою колекцію збирав протягом 20-ти років.

Докладніше див.: Киевская старина. 1894. Т. 45. № 6. С. 39 541.
5
Петров Н.И. Коллекции древних предметов и монет, пожертвованные

Церковно-археологическому музею при Киевской Духовной Академии почетным членом Церковно-археологического

Общества при сей Академии, действительным статским советником Николаем Александровичем

Леопардовим. К., 1895. С. 8.
6
Леопардов НА. Сборник снимков с предметов древности, находящихся в Києве в частных руках.

Вып. 1 6. К., 1890 1893.
7 Поль Олександр Миколайович (1828 1890); протягом 20 років був дійсним членом Одеського

товариства Історії і старожитностей, брав участь в археологічних з їздах, здійснював курганні розкопки.

Збирав старожитності південно-російського та новоросійського краю, заснував на їх основі музей.
(Див.: Мельник К. Каталог коллекции древностей А.Н. Поля в Екатеринославе. Вып. 1. К., 1893).

8 Визначення здійснено канд. геолого-мінералогічних наук А.Н. Ляшенко (Інститут геологічних

наук НАН України).
9 Цю дату ми надаємо виходячи з того, що, оскільки експонат потрапив до антиквара, а не до

заснованого О.М. Полем музею, його можна вважати одним з останніх придбань колекціонера,
ймовірно перепроданих спадкоємцями після його смерті в 1890 р.

10
Приблизно на цей час припадає припинення функціонування ЦАМ при КДА й наступна пере-

дача його колекцій до інших музеїв, в т. ч. й до ВІМу.
11 Отчеты Императорской Археологической комиссии за 1891 г. СПб., 1893. С. 9, рис. 7 а, б.
12 Беляев Н. Очерки по византийской археологии. Херсонесская мощехранительница. SK.

Т. III. Прага, 1929. С. 115 131, табл. XVIII, XIX.
13
Макаренко М. Скульптура й різьбярство Київської Русі // Київські збірники історії й

археології, побуту й мистецтва. К., 1930. Т. XI. Ч. 15.

14 Зубаръ В.Н. Проникновение и утверждение христианства в Херсонесе Таврическом // Визан-
тийская Таврика. Сборник научных трудов (к XVIII конгрессу византинистов). Киев, 1991.

С. 12, рис. 2.

ПОРЦЕЛЯНА І ФАЯНС

У ЗБІРЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ
ІСТОРІЇУКРАЇНИ

Антоніна ФЕРЧУК

еред численних скарбів НМІУ є порівняно невелика збірка зразків
порцеляни і фаянсу, виготовлених у другій половині XVII на початку XX ст.

на підприємствах колишньої Російської імперії. Переважна більшість

предметів ординарна продукція. Та збірка цікава не тільки з точки зору

вивчення фарфоро-фаянсового виробництва зазначеного регіону і уподобань тогочасного

населення України. Наявні в ній цілком унікальні екземпляри дещо корегують

інформацію відомих публікацій, присвячених українській порцеляні і фаянсу і,

навіть, можуть цікаво зілюструвати біографії деяких наших знаменитих земляків.

Свій родовід колекція веде з відділу художньої промисловості Київського

художньо-промислового і наукового музею, створеного за ініціативи його першого

директора М.Ф. Біляшівського. У звіті музею за 1910 р. відмічено, що до цього часу

відділ за своїм складом (близько 400 од.) був досить випадковим, в нього входили

предмети, здебільшого, східного походження, декілька зразків порцеляни і

фаянсу (виробництво не вказане)1. Покласти в основу розвитку відділу збирання
високохудожніх зразків європейського декоративно-ужиткового мистецтва, через їх ви¬
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соку вартість і невеликі асигнування музею, було безперспективним для його

розвитку2. Тому 1910 р. в музеї починають «..собирание образцов местной

промышленности, быть может не всегда высокохудожественных, но характеризующих ме-

стную промышленность и существовавшие в крає потребности и вкусы»3. З цього

ж звіту дізнаємось, що 1910 року у відділ надійшло 114 предметів на суму 299 руб.
10 коп. Головне з придбаного фаянсові вироби Києво-Межигірської фабрики,
«...которые не являются повторением заграничных изделий, а носят по форме и

раскраске, назначению местный характер (иконы, лампады, кресты и т. п.)»4.
Перший директор музею не гребував особисто здійснювати експедиції Україною в

пошуках експонатів, ним власноруч було зібрано багато зразків української
порцеляни і фаянсу під час поїздок до Межигір я, по Волині і Чернігівщині. Його колега

Д. Щербаківський свідчив, що саме Микола Федотович «...зібрав прекрасні колекції
виробів з усіх найвидатніших українських фабрик»5. Закоханий у межигірський
фаянс, М.Ф. Біляшівський навіть започаткував своєрідну «моду» на збирання межигір-
ських виробів, на той час дещо нехтуваних як серед збирачів фаянсу, так і серед

обивателів, яким вони дістались у спадок6.
1914 р., коли вже йшла війна з Німеччиною, музей продовжує поповнювати

свої фонди. Із звіту 1914 р.: до відділу художньої промисловості надійшло
330 предметів на суму 1281 руб. 15 коп., з них 73 пожертвування, 63 по

обміну, 194 куплено, «...большинство покупок для отдела делали у скупщиков и

антикваров»7. Колекція межигірського фаянсу поповнилась за рахунок обміну.
Було придбано порцеляни і фаянсу 85, Баранівського і Корецького заводів та

інших підприємств Південно-Західного краю 138. 1915 р. порцеляну і фаянс

довелось купувати «...преимущественно у торговцев стариною, а за них

приходилось платить довольно высокие, существующие на антикварном рынке, цены,

отказаться от покупок было трудно, т. к. пришлось бы утерять и то немногое, что

появилось в продаже»9.
Звітів про комплектування колекцій у подальші роки розшукати не вдалось.

Хіба що зі спогадів соратників М.Ф. Біляшівського відомо, що 1925 р. відставний

перший директор музею, ніби прощаючись з ним, влаштував грандіозну
виставку межигірського фаянсу і порцеляни. Заради цієї виставки Біляшівський

здійснив поїздку у колишню Межигірську обитель, де в цей час господарювали

викладачі і студенти Межигірського керамічного технікуму. Микола Федотович
віднайшов старі зразки колишньої фаянсової фабрики, звалені на горищах, та

відібрав творчі доробки викладачів і студентів технікуму10. Завдячуючи
останній експедиції Миколи Федотовича, НМІУ сьогодні володіє унікальними
зразками української агітаційної кераміки та роботами перших учнів учбового
закладу, який за короткий час свого існування підготував багатьох відомих майстрів
українського керамічного мистецтва (П. Мусієнко, Н. Федорова, М. Котенко).

Сьогодні вже важко конкретно вказати, які саме (звідки і коли) предмети були
передані до музею М. Біляшівським чи Д. Щербаківським. На жаль лихоліття, які
не поминули за 100 років музей, не дозволили зберегти всю документацію, яка

могла б свідчити про джерела надходжень і біографію музейних предметів, що

надійшли у збірку до 1950-х рр. Та й сама колекція, започаткована фундаторами
музею, розпорошилась. Сліди одних речей загубились 1936 р. під час виділення

історичного відділу у Республіканський історичний музей, у горнилі Вітчизняної війни
1941 1945 рр. найбільше постраждав саме відділ художньої промисловості, дещо

потрапило не за адресою під час повернення евакуйованих музейних фондів
України з Уфи. 1954 р. більша і багатша в історико-художньому значенні частина

збірки колишнього Київського художньо-промислового і наукового музею (до цього

зберігалась у НМУОМ) відійшла до новоствореного Музею українського народного

декоративного мистецтва. На сьогодні втрачена майже вся (за винятком декількох
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інвентарних книг) облікова документація 1910-х 1941 рр. Сьогодні з впевненістю

можна сказати лише про декілька предметів згаданої збірки, що вони надійшли до

музею у 1910 1917рр. На це вказує стара маркіровка, яка, на щастя, збереглась на

предметах з часів директорства М.Ф. Біляшівського, вона містить позначення року

надходження, шифр відділу (х. п.) і номери, які співпадають з номерами і описами

старих інвентарних книг музею (зберігаються у НМУОМ). Це 14 одиниць

продукції Межигірської фаянсової фабрики випуску 1840 1880-х рр.: ординарний

посуд з друкованим або рельєфним декором, три лампади у стилі народної

кераміки*, 4 зразки ординарної продукції Баранівського заводу** 1820-х рр. Можна

припустити, що збірка культових предметів, які надійшли 1947 р. з МУОМ,
походить саме з тих надходжень, про які згадується у звіті КХПНМ за 1910 рік.

У 1925 р. з Київського музею західного і східного мистецтва була передана

колекція межигірського фаянсу з колишнього зібрання Б. і В. Ханенків. З зазначеної
вже причини важко сказати, що саме надійшло. В збереженій обліковій

документації були виявлені сліди речей, які у 1930-і рр. надійшли з Київського музею

російського образотворчого мистецтва до Всеукраїнського історичного музею
ім. Т. Шевченка (назва музею з 1924 р.), а після розділу музею у 1936 р. були передані
Республіканському історичному музею з МУОМ 1948 року***. В списках

колекціонера П. Потоцького вдалося натрапити на три межигірські тарілки з портретом

віце-губернатора Кавказу О. Барятинського, на жаль, без посилання на облікові номери.
Саме три такі тарілки**** сьогодні зберігаються у НМІУ, а надійшли вони 1936 р. з

Всеукраїнського історичного музею, тому не виключена вірогідність їхнього
походження саме з колекції П. Потоцького.

Чимало цікавих зразків було придбано протягом 1944 1946 рр. через фондово-
закупівельну комісію музею, коли, щоб вижити, киянам доводилось розлучатись із

сімейними реліквіями. У повоєнні роки колекція епізодично поповнювалась за

рахунок обміну з Державним Ермітажем і Одеським археологічним музеєм. Дещо
дісталось в дар від приватних осіб. Хотілося б згадати добрим словом

варшав янина Станіслава Жілінського. Познайомившись у 1975 р. зі співробітниками

тодішнього ДІМ УРСР, які стажувались у Польщі, пан Станіслав вирішив, що

смарагдові, з виноградним листям тарілочки, оснащені клеймом «КІЕВЪ», які

дістались йому від батьків (як далеко розходилась межигірська продукція!), мають

зберігатись у музеї на їхній батьківщині.
В останні роки збірка поповнилась і за рахунок матеріалів, переданих

правоохоронними органами.

Найстаріше порцелянове виробництво України Корецька фабрика
представлена у збірці всього трьома зразками ординарного посуду кінця XVIII ст. та

1828 р. Для дослідників може бути цікавий ампірного стилю чайник з підписом:
«Ф:Компанична»*****, який Л. Долинський вважав підписом живописця11, а

Ф. Петрякова розшифрувала як напис: «Ф[абрика] Компанична», припускаючи,

що так могли позначити продукцію дочірнього виробництва12.
17 одиниць продукції Баранівського заводу суто серійна продукція,

епізодично ілюструє діяльність підприємства у 1820-і рр. і на початку XX ст.

Дещо повніше (більше 20 од.) представлена порцеляна Волокитинського

заводу А. Міклашевського. Це масова продукція в стилі «повторного рококо» з

ускладненими формами і безліччю ліпних деталей. Але в цій групі є зразки,

*
К-507, 606, 616, 622, 644, 649, ПОЗ, 481, 484, 486.

**
К-636, 637, 679, 908.

***
K-625, 905.

****
К-607, 599, 600.

***** К-902.
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рідкісні за своїм художнім і меморіальним значенням. Варті особливої уваги

предмети сервізу типу «Егоїст»*: чайний комплект на одну персону, випущений
у 1840-і рр. Посуд оздоблений поліхромним розписом, в якому серед троянд і ро-

кайлів на зеленому тлі резерви з мініатюрами на тему завойовницьких походів

Наполеона. Розпис міг бути виконаний Ф. Дартом, спеціалістом з декорування

порцеляни розписом, запрошеним А. Міклашевським з Франції. Могла
розписати посуд і кріпосна мініатюристка Кучургіна, яку згадує власник підприємства в

одному з своїх листів13. З приводу останньої версії І. Рейнгольд-Говендіус,

зокрема, писав: «Расписание фарфора производится крепостными женщинами и дев-

ками... они успели до того усвоиться с искусством расписывания фарфора, что

производят весьма замечательные работы»14. Що ж до першоджерела, то

малюнки могли бути запозичені з якого-небудь альбому, що зазвичай було прийнято на

подібних підприємствах. До музею сервіз надійшов через комісійний магазин у

1946 р., що не дозволяє простежити попередню, не виключено, цікаву біографію
предмету. В жодній публікації, присвяченій волокитинській порцеляні, не

доводилось зустрічати посилання на такий же сервіз з іншої збірки.
Не можна обійти увагою високохудожнє «Розп яття»** фрагмент

унікального іконостасу з фарфору, встановленого у 1850-і рр. А. Міклашевським у церкві
с. Волокитине (тепер Сумської обл.). Ні іконостасу, ні самої церкви сьогодні вже

не існує (розібрані 1955 р.). Значна частина іконостасу сьогодні зберігається у
Сумському художньому музеї, а «Розп яття» за волею долі потрапило до НМІУ.

Ординарна вазочка з ручками-химерами, випущена в середині минулого

століття***, придбана 1983 р., цікава своєю біографією. Авторові цих рядків,
отримуючи вазочку від вдови київського художника-графіка Г. Пустовійта,
довелось почути від останньої, що предмет цей походить з колекції старожитностей
історика і першого президента України М.С. Грушевського. Родина Пустовійтів
проживала у Києві в одному будинку з істориком. По смерті Михайла
Сергійовича Пустовійти, які мали з ним товариські стосунки, успадкували деякі його речі.

Значну частину групи складає продукція колись славетної Імператорської
Києво-Межигірської фабрики, заснованої 1798 р. Колекція межигірських
виробів (136 од.) представлена зразками продукції майже всіх етапів діяльності
підприємства, ілюструє особливості художніх стилів межигірських виробів,
основні етапи формування технології, широкий асортимент.

За стильовими ознаками межигірський фаянс даної збірки можна поділити на

два типи: 1) предмети, виконані у стилі тогочасного європейського мистецтва, і

2) речі характерного місцевого колориту. Вироби першої чверті XIX ст.

вирізняються тонким і легким фаянсом кольору вершків, вишуканими формами стилю

ампір, що відповідало тогочасній моді на англійський фаянс, оздобленням

стриманими гризайльними малюнками в техніці друку. Серед них своєрідністю
вирізняються десертні вази у формі мушлі-«гребінця» на високих лев ячих

ніжках****, випущені у 1920-і рр. Оригінальний чайник з носиком-«грифоном»,
ручкою зі сплетених змій і люстровим криттям по фіолетовому тлу досить

рідкісний у сучасних колекціях зразок продукції 1810-х рр. 1831 р. кабінет

імператора, у безпосередньому розпорядженні якого знаходилась фабрика, прислав

зразки, за якими були оздоблені тарілки «...разными колерами с этрюсками»15.
Єдина тарілка з цієї серії, датована 1831 р., зберігається у НМІУ*****: на темно-

синьому тлі, незвичному для межигірських виробів, намальована по прокресле-

* К-287 293.

** К-1241.

*** К-2048.

****
К-511, 513.

***** К-517.



ПОРЦЕЛЯНА І ФАЯНС УЗБІРЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 93

йому контуру фігура жриці біля жертовника (не без впливу давньогрецького чер-

вонофігурного посуду). Серед відомих зібрань межигірського фаянсу досі не

доводилось зустрічати посуду, оздобленого цим малюнком, відома тільки фарфорова

ваза з аналогічною композицією на білому тлі, випущена у 1840-і рр.

Імператорським фарфоровим заводом16. 1834 р. з Петербурга надіслали зразки, за

якими почали друкувати і розписувати посуд «на манер китайских разными

колерами»*. Серед ординарної продукції з Межигір я самобутністю вирізняються твори

з кольоровою (особливо неповторною смарагдовою!) поливою і рельєфними

рослинними узорами за мотивами місцевої флори. Характерні тарілки,
сухарниці, побудовані з декількох листків винограду чи смородини або такі, що

повторюють конфігурацію квітки соняшника. Є і предмети з колись дуже популярних

«гіпюрових» сервізів, поверхня яких вся ніби заткана візерунком з дрібних
квіточок, покрита смарагдовою або блакитною поливами. Хоч як чиновники з

Петербурга не регламентували творчість межигірських майстрів, вважаючи, що

«...из людей способных обработать вещи со вкусом, здесь только один гравер**, а

прочие суть крестьяне, у которых кисть плохо ходит в руках»17, постійно

орієнтуючи підприємство на виробництво «англинского» фаянсу, місцеві

майстри, люди обдаровані від природи, не зводили свою роботу до сліпого копіювання

іноземних зразків. Майстри Семен Шевченко, Іван Єрмоленко, Петро Віденко,
Олексій Грунченко виробили неповторний межигірський стиль; посуд, покритий
кольоровою поливою і рельєфним малюнком, був цілком самобутнім і
неповторним. Серед п яти смарагдових тарілочок, ніби викладених з виноградного листя,

одна з колекції М.С. Грушевського***. До предметів місцевого колориту
відносяться і декоративні тарілки з портретами А. Барятинського, М. Костомарова,
Т. Шевченка**** за моделями майстра-модельєра С. Шевченка.

В окрему підгрупу можна виділити предмети з сервізів, оздоблених гербами
власників. Як видно з реєстрів фабрики, і судячи зі зразків, які зберігаються у НМІУ,

предмети цих сервізів мали скромний декор: друкована гірлянда виноградної лози чи
квітів з ручним розфарбуванням, рідше однотонний ландшафт, а найчастіше

коричневі, сині або золоті смуги по краю виробів. Декор доповнювався монохромним
зображенням герба. Форми були стандартні для всіх сервізів, предмети виточувались
про запас, чекаючи замовників, які обговорювали тільки кількість виробів (від 36 до

342), декор та залишали відбиток свого герба. Тому нерідко дата замовлення і

відпуску товару з гербами, зафіксована в реєстрах фабрики, не співпадає (на рік) з

хронограмою на предметах сервізу, які збереглись.
У групі предметів з дворянськими гербами, що сьогодні зберігаються у НМІУ,

є 4 овальні блюда з тонкого фаянсу з клеймом у тісті «января 1844», оздоблені по

борту 2 неширокими коричневими смугами та спареним гербом (характерно для

шлюбних): 2 овальних щити з родовими знаками Скоропадських і Маркевичів18.
Іван Скоропадський, гетьман України, овдовівши, одружився з Анастасіею Мар-
кович, від якої мав дочку, видану заміж за Толстого. Правнучатий племінник

гетьмана Скоропадського і внук гетьмана Д. Апостола поручик Михайло Якович

Скоропадський (1764 1810) 1787 р. одружився з Пульхеріею Маркович. їхні

герби й успадкував єдиний із синів (старший помер 1820 р.) Іван Михайлович

(1805 1887 ) поміщик з Полтавщини, у 1844, 1848 рр. прилуцький

повітовий маршал, 1847, 1851 рр. губерніальний маршал Полтавщини. Діти Івана
Михайловича Петро і Єлизавета (за чоловіком Милорадович) відомі ук¬

* К-625,509.
** Дмитро Степанов випускник Петербурзької академії мистецтв.
*** К-2047. Придбана 1983 р. у вдови Г. Пустовійта.
****

К-624, 286, 602,603,607,600,599.
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раїнські громадські і культурно-освітні діячі. Єлизавета фундатор Наукового
товариства ім. Т. Шевченка у Львові. Внук, Павло Петрович останній гетьман

України, обраний 1918 р. (його дід по матері власник порцелянової
мануфактури А. Міклашевський)19. В документах контори Києво-Межигірської фабрики
про задаткові гроші є запис від 20.12.1843 р. про отримання грошей «на изготов-

ление для помещицы Скоропадской печатных фаянсових вещей» і повідомлення,

що сервіз буде виготовлений 1844 р. У лютому цього ж року сервіз був готовий, в

ньому налічувалось 342 предмети вартістю 123 крб. 16 коп., тільки овальних

блюд було аж 48. 6 травня 1844 р. сервіз викупили20. Враховуючи, що Іван

Михайлович в цей час ще не був одружений (1849 р. пошлюбив Є. Тарновську )21,
поміщиця Скоропадська ніхто інший, як його мати Пульхерія Іванівна, а

замовлення вона робила для сина повітового маршала. Звідки і коли надійшли
блюда до музею, сьогодні судити складно, за інвентарними номерами, які на них

збереглись, достеменно можна сказати, що до 1936 р. вони зберігались у

Всеукраїнському історичному музеї, туди ж могли потрапити у 1920-і рр. з якимось

конфіскованим майном поміщиків. Є в збірці і ваза для десерту з прорізними
стінками і дворянським гербом роду Милорадовичів22, хронограма у тісті:

«декабрь 1839». В реєстрах фабрики вдалося віднайти записи, які свідчать, що

31.07.1840 р. було отримано задаток на виготовлення столового сервізу від

дійсного статського радника Милорадовича, а в середині 1640 р. сервіз з гербом і

блакитними каймами, який налічував 204 предмети (з них 2 прорізні

корзини), був викуплений за 216 крб. 70 коп.23 З родословної книги чернігівського
дворянства дізнаємось, що з численного роду Милорадовичів названий чин на той

час мав чернігівський суддя Олександр Григорович, 1833 1842 рр. почесний

попечитель чернігівської губерніальної гімназії24.
У «гербовій» групі привертає до себе увагу і супова ваза тонкого фаянсу кольору

вершків, оздоблена вузькою виноградною гірляндою, розфарбованою по

друкованому малюнку, фабричне клеймо, виконане великими літерами, без позначення дати

випуску, характерне для 1810-х 1820-х рр. Опис сервізу з таким декором

зустрічається у реєстрах за 1820-і рр., однак хто саме замовляв сервіз з гербом графів
Кушельових, віднайти не вдалось, так само як і джерело надходження до

Всеукраїнського історичного музею*. Рід Кушельових відомий з XV ст. як дворянський, а

першим з роду графський титул Російської імперії отримав 1799 р. адмірал Григорій
Григорович Кушельов (помер 1833 р.), який від шлюбу з Любов ю Ільківною Безбо-

родько мав двох синів; молодший Олександр, ставши сенатором, 1816 р. прийняв
ім я і герб діда по матері й іменувався графом Кушельовим-Безбородько, а старший
Григорій успадкував батьків герб. Виходячи з цього, можна вважати першими

власниками вази батька та його старшого сина25.

Цікавий фрагмент сервізу «с ландшафтами» (західноєвропейський пейзаж,
виконаний друком, продукувався з 1810-х рр.) кришка супової вази з гербом,
який у своєму щиті містить зображення лебедя з піднятими крильми, щит
лежить на восьмикутній орденській зірці, яка спирається на дві гармати, а під
нею 2 піраміди гарматних ядер. Знайти опис саме такого герба поки що не

вдалось, але відомо, що рід, з якого походив герой війни 1812 р., кавалер орденів
Олександра Невського, Св. Володимира і Св. Георгія, генерал М.М. Раєвський,

був з роду герба Лебідь26. Атрибутика герба вказує на військову приналежність
його власника, а в реєстрах замовників фабрики за 1817 р. згадується ім я

Раєвського27. Впевнено можна сказати про те, що дошки з декором і гербами для

друкування на цих речах гравірував Дмитро Степанов. Це підтверджують
документи фабрики, з яких видно: гравер Д. Степанов, прийнятий на підприємство

* В ДМУНДІ зберігається блюдо з цим же гербом.
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1817 р., працював там ще 1852 р. Протягом цього часу він був єдиним гравером у

Межигір ї і тільки йому довіряли «обработать вещи чисто и со вкусом»28. А на

листах-замовленнях сервізів, зокрема І. Скоропадського, є власноручні розписки
Степанова про отримання відбитків гербів29.

Особливої уваги серед виробів Межигірської фабрики заслуговують дві

настільні скульптури зразки короткочасного продукування межигірцями

бисквітної продукції. Це бюст Й. В. Гете та фігура, яку фабрика випускала

під назвою «Інвалід». Скульптурний портрет Гете* мініатюрне (в.-12 см)
зображення у дусі бюстів, стилізованих під римський портрет, на невеликому цоколі у

формі круглої стопи. Бюст має найранішу для цієї продукції хронограму

«декабрь 1851», це підтверджується документами з архіву фабрики. В рапорті від
22.11.1851 р. директор підприємства підполковник Вержбицький повідомляв
петербурзьке начальство, що бажає подати «на благорассмотрение» перші
експериментальні вироби з бисквітної маси і просить дозволу на вироблення «вещей из

межигорского бисквита», бо фабрика «от этого нового производства получит

значительную пользу». В реєстрі, прикладеному до рапорта, є перелік
експериментальних виробів: «образ спасителя, три статуэтки «козел», 2 чернильницы, одна

статуэтка, изображающая инвалида, три бюстика Гете»8**, в архіві фабрики

довелось віднайти документи, які свідчать, що у грудні 1851 р. таких бюстів було

випущено всього чотири, за 1852 р. згадується всього один, а в документах про

надходження виробів з горнів у 1853 р. 7 (там же вказано, що відпускна ціна
бюста 75 коп.)31. Як бачимо, екземпляр з НМІУ впевнено можна віднести до

рідкісних перших зразків бисквітної продукції Межигір я. Оскільки жодна

музейна збірка колишнього СРСР до сьогодні не заявила про наявність такого ж

бюста, розглянутий нами розширює відомий з публікацій асортимент ме-

жигірського бисквіту, який дійшов до нас, і уточнює дату початку випуску цієї

продукції на Києво-Межигірській фабриці, якою вважали 1852 р.32
Інша не менш цікава фігура** типовий зразок дрібної пластики

натуралістичного напрямку. Відставний старий служивий з відтятою до коліна ногою

сидить на військовому барабані, з гіркотою поглядаючи на нагородний хрест,

покладений на долоню. Хоча скульптура датована 1853 р., все ж вона має

відношення до експериментального асортименту 1851 р. В записах про випуск подібної

продукції 1853 р. відзначено, що фігур «Інвалід» протягом року було випущено

три33. В реєстрах фабрики подальших років бисквітна продукція не згадується

взагалі. На жаль, в архівних документах не вдалось віднайти згадки ні про

безпосередніх виконавців фігур, ні про оригінали, з яких робились моделі для
відливки. Взірцем для межигірського модельєра могли слугувати станкові скульптури,

як це було з бюстом Катерини II, який фабрика продукувала за відомим твором
Ф. Шубіна. Ймовірно, бюстик Гете змодельований з мармурового бюста поета,

виконаного 1821 р. австрійським скульптором X. Раухом***.
Зразком для «Інваліда» могла бути інтер єрна скульптура 1830-х. рр., коли

стали популярними зображення учасників війни 1812 р., офіційно замовлені

скульпторам****. Та серед відомих скульптур цієї серії34 відшукати щось схоже

не вдалося. Зрозуміло, що під час експерименту в Межигір ї першочерговим

завданням було розроблення порцелянової маси, про що свідчать документи
фабрики, зокрема рапорти директора і атестації гірничого інженера Івана Жиліна,

випускника Петербурзького технологічного інституту, направленого на підприєм¬

* К-1832.
** К-2635.
*** Один екземпляр твору Рауха сьогодні зберігається у Державному Ермітажі.
**** Зокрема, І. Ковшенкову.
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ство в 1848 р. з Нерчинських заводів35. Саме йому в 1849 р. було доручено

проводити експерименти з виготовлення поливи і маси для порцеляни. 1851 р. Жилін

був відзначений керівництвом як спеціаліст, якому фабрика «... обязана за

составлена межигорского бисквита»36. Що ж до авторів моделей, то їм, як видно,

важливого значення не надавали, бо в зазначених документах жодного

посилання на модельмейстера. Тому, можливо, це був С. Шевченко, якому
завдячують межигірським рельєфним посудом, і який у 1851 р. ще працював на фабриці
майстром-модельєром. Малоймовірним може бути припущення, що над

моделями перших скульптур міг працювати І. Захаров, направлений з Петербурга
влітку 1851 р. і якому доручили завідування токарною майстернею «по

искусственной части», бо, як свідчать документи, він хоч і числився в штаті

скульптором, але був людиною неписьменною, тому не міг бути академічним
скульптором, та й часу до першого випуску, щоб створити таку проникливу скульптуру,

як «Інвалід», в нього майже не було37. Архівні документи умовчують участь у

згаданому експерименті й академічного скульптора К. Петера, який працював на

фабриці з 21.05.1851 р., але, здається, для дев ятнадцятирічного вихідця з

Богемії тема, вирішена в скульптурі «Інвалід», була далекою.
Якими ж шляхами ці рідкісні вироби потрапили до НМІУ? Сліди бюста,

виявленого 1979 р. серед неатрибутованих речей, ведуть у 1948 р., коли в музей
повернулись евакуйовані колекції. В каталозі вже згадуваної виставки
Всеукраїнського історичного музею 1925 р. опис такого бюста відсутній, однак у кінці переліку
скульптури згадується «...ще один бюстик»38. Не виключено, що так могли

позначити саме зображення Гете. «Інвалід» у 1992 р. був переданий з колекції
київського колекціонера 1.1. Фалтуса за рішенням суду про конфіскацію майна за

спробу контрабанди культурних цінностей.

Завершуючи огляд межигірської продукції, слід згадати ще два вироби
(фаянсові тарілки, привезені з Межигір я М.Ф. Біляшівським для виставки 1925 р.

Обидві білі, гладенькі, мають в тісті клеймо з маленьких літер «кіевъ»,
характерне для останнього десятиріччя діяльності фабрики. Зовнішня поверхня

тарілок оздоблена розписом на агітаційну радянську тематику. На дзеркалі
більшої «пролетарій-мамай»* , своєрідна інтерпретація образу легендарного

героя українських народних картин, тільки в одязі і з атрибутами коваля, перед

ним лежить шабля, а замість баклаги і кобзи розкрита книга з написом

«УСРР». По борту напис: «Я пролетарій-мамай, стережись мене, буржує, не

займай», виконаний шрифтом, розробленим Г. Нарбутом. На звороті дна автор

розпису написав: «Межигір я: 1923», поряд прописними літерами: «Пад».
Стилістичний аналіз малюнка і підпис художника дають підставу вважати

автором розпису І. Падалку, викладача Межигірського мистецько-керамічного
технікуму у 1921 1925 рр. Розпис меншої тарілки** виконаний 1924 р, і

присвячений пам яті В. Леніна: супрематичний погрудний портрет доповнюють

лише ініціали, в які вписані дати життя. На звороті автор залишив лише рік
розпису і «Межигір я». Авторові публікації пощастило мати особисте знайомство з

колишнім викладачем Межигірського технікуму П.М. Іванченком і випускницею

цього закладу Н.І. Федоровою, які не тільки підтвердили припущення, що «про-

летарія-мамая» малював І. Падалка, а й не змовляючись, сказали, що автор

розпису «жалобної» тарілки В. Седляр, викладач технікуму у 1923 1929 рр.

Порівняльний стилістичний аналіз розпису 1924 р. з подарованими мені

П.І. Іванченком фотознімками втрачених тарілок з розписами В. Седляра розвіяв

сумніви відносно авторського розпису 1924 р.

* К-1230.
** К-1234.
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Незначна кількість (близько 80 од.) предметів представляє у фонді НМІУ

порцелянову і фаянсову продукцію російських виробництв. Сама колекція не

систематична, але в ній представлені найстаріші і найвідоміші підприємства, до того

ж є екземпляри, які можна віднести до унікальних.
Продукція першого в Росії порцелянового виробництва Імператорського

заводу у Петербурзі вироби бездоганних форм і високої якості порцеляни часів

царювання Миколи І і Олександра III. В основному, це окремі зразки посуду та дві

декоративні тарілки з пейзажним і жанровим розписом, щедро оздоблені золотом.

Одне з перших приватних підприємств порцеляни в Росії, засноване 1766 р.

англійцем Ф. Гарднером у с. Вербілки під Москвою, представлене в музеї

унікальними екземплярами, хоча всієї колекції ледь чи набереться з десяток.

Серед них виділяються предмети знаменитих «орденських» сервізів, виготовлених

на замовлення Катерини II для палацових прийомів кавалерів відповідних
орденів. В названій збірці представлені два лотки, у формі листків, з сервізу ордена
Св. Володимира (1782 1784 рр.) і три тарілки із сервізу, призначеного для

прийому кавалерів ордена Олександра Невського (1780)*. Художники прикрасили

предмети сервізів орденськими зірками і стрічками, що створює унікальний за

художньою своєрідністю декор.

Інший, не менш цікавий, екземпляр гарднеровської продукції не такий

ефектний зовні. Це супова ваза** барокової форми, оснащена заводською

маркою, яка відповідає 1780-м 1790-м рр. Досить скромний декор з рідких
квіткових розкидок доповнює вензель з прописних латинських літер, викладених з

квітів і увінчаний короною. Латинське походження літер підтверджує сентенція
латиною: «Labore. et. zelo» («Працею і старанням»), відома як гербовий девіз
графів Безбородьків39. Ваза була подарована музею киянином Ю.

Чередниченком, який запевняв, що, за переказами його родича, колишнього камердинера

поміщиків Кочубеїв, ваза з їхнього домашнього начиння.

Судячи з того, що на час виготовлення вази виведений на ній девіз був тільки

у гербі графів Безбородьків40, можна вважати , що сервіз, до якого входила ваза,

був виготовлений на замовлення одного з братів відомого роду. Єдине, що

викликає сумнів це сім перлин у короні над вензелем, які, за законами геральдики,

відповідають баронському титулу, а наші герої мали графський. Можливо,
художник, не знаючи тонкощів геральдики, допустив помилку? Точне визначення

власника вази можливе при розшифруванні вензеля. В ньому чітко

прочитуються три літери: «САВ», які можна спробувати прочитати як абревіатуру
латинського написання чину та імені: «Радник (від лат. consilium) Олександр Безбо-

родько» якщо врахувати, що з 1790 р. він мав чин дійсного статського радника.

Якщо ж брати до уваги чин, який отримав Олександр Андрійович 1797 р., то

першу літеру вензеля можна розшифрувати як початкову в слові канцлер (від.
лат. cancellarius), в тому разі, якщо форма корони намальована довільно, без

урахування князівського титулу. Канцлер не мав офіційно зареєстрованих дітей,
які б стали його повноправними спадкоємцями, після його смерті 1799 р. якусь

частину його майна, очевидно, успадкували діти сестри Кочубеї.
Елітарне порцелянове підприємство А. Попова репрезентоване в розглянутій

збірці НМІУ фігурою собаки-болонки, виготовленої за мейсенським зразком.

Завдяки останньому факту статуетку довгий час вважали витвором мейсенських

майстрів, та виявлене після розчистки основи традиційне клеймо заводу у

вигляді лігатури літер А і П спростовує цю думку.

* НМІУ передані у 1950-і рр. з Державного Ермітажу.
** K-1561.
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Серед декількох виробів підприємства Корнілових цікава кавова чашечка,

оздоблена фруктовим натюрмортом, подарована музею племінницею поета

Ф. Тютчева.

Досить широко представлена продукція Кузнєцових. Тут і грубий фаянс
І. Кузнецова з Волхова, і прозора, вишукана порцеляна М. Кузнецова. Керамічна
імперія останнього репрезентована майже усіма його заводами: від викупленого

виробництва Гарднера до заснованих самим у Ризі і Будах на Харківщині. В

основному це ординарні побутові речі: товстостінні фаянсові миски-«трактир-

ки», розмальовані строкатими півнями, напівпрозорі порцелянові ікорниці і
розетки для варення, футляр для зубних щіток і мініатюрний порцеляновий
свічничок, малесенькі порцелянові чашечки до кави і важкі фаянсові супниці,
багато різноманітних блюд і тарілок. З останніх хотілося б виокремити дві дитячі

тарілочки, виготовлені на межі століть Будянським заводом. їх так і хочеться

назвати «різдвяними»: вони немовби втілюють яскраві сни малечі про ялинку і

подарунки під нею. Комусь ці картинки можуть здатись занадто сусальними, але

думається, що подібний декор не завадив би на сучасній продукції, а наші

маленькі сучасники оцінили б його по-своєму. Дві бездекорні тарілки будянського

виробництва цікаві тим, що належали В. Григор єву конструктору літака,

збудованого 1916 р. в КПІ.

Зібрана в НМІУ колекція «кузнєцовських» виробів спростовує характерну

для 1940 1960-х рр. тенденцію нехтування музеями колекціонування саме цієї

продукції. Нехай вона й не має художньої цінності, але її історико-побутова
вартість безперечна.

Маловідоме підприємство Мальцова у Пісочні Тверської губернії
представлене всього одним зразком товстостінним фаянсовим письмовим прибором,
цікавим ще й як побутова річ першої половини XIX ст. Крім чорнильниці та тримача

пер у ньому є, схожий на сільничку, резервуар для піску, яким висушували на

папері чорнило.
В цілому збірка дає досить повну картину розвитку фарфорово-фаянсового

виробництва колишньої імперії, і зокрема України, в кінці XVIII на початку

XX ст., своєрідно ілюструє окремі епізоди не лише вітчизняного керамічного

виробництва, але й усієї історії України.
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БІБЛІОТЕКА КИЇВСЬКОГО

ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВОГО
І НАУКОВОГО МУЗЕЮ

У ПЕРШІ РОКИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Маргарита ВАРШАВСЬКА, Лариса ФЕДОРОВА

аціональний музей історії України один із найстаріших музеїв в

українських землях створений наприкінці XIX ст. зусиллями

ентузіастів, учених, колекціонерів, меценатів, плеядою видатних

історичних діячів. В умовах переслідування української культури їм вдалося заснувати і

розбудувати національний за змістом колекцій музей, що посів помітне місце у
розвиткові науки, культури, музеєзнавства, українського національного руху в цілому.

Наукові принципи в організації і діяльності музею було покладено в усі
напрямки роботи нового закладу, починаючи від комплектування, систематизації
та інтерпретації колекцій до його загальної організаційно-функціональної
структури, яка була підпорядкована завданням музею та змісту його колекцій. Таким

чином, поступово сформувалися основні відділи музею: художньо-промисловий,
художній, археологічний, історичний, нумізматичний, етнографічний, «Старий
Київ», бібліотека, фотографічний. Бібліотека, організована однією з перших,

ще у 1902 р., як за кількістю, так і за історично-культурною цінністю пам яток
посідала серед них рівноцінне місце. Комплектування цього відділу через досить

складне матеріальне становище музею здійснювалося переважно за рахунок

пожертвувань. Тому вражають темпи зростання і зміст його фондів. Якщо у 1902 р.

бібліотека розпочиналась із 156 видань, то вже у 1909 р. у ній нараховувалось
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1700 томів1. За звітами музею можна простежити поповнення цих колекцій у
1909 1915 роках:

1909 р. 1910 р. 1911р. 1912 р. 1913 р. 1914 р. 1915 р.

67 467 159 598 1193 776 408

Тобто за 7 років надійшло 3668 видань і на початок 1916 р. фонди бібліотеки

складали приблизно 5368 одиниць зберігання. Враховуючи, що з початком Першої
світової війни темпи комплектування значною мірою зменшилися, слід вважати

цю цифру майже остаточною. Користуючись тими самими джерелами, порівняємо
кількість бібліотечного зібрання із збірками інших відділів музею за станом на

початок 1916 р.: бібліотека 5368, художньо-промисловий 1958, історичний
3390, археологічний 18600, етнографічний відділ понад 277002.

Відповідно до спеціалізації музею бібліотека комплектувалась книгами,

брошурами, періодичними виданнями з археології, історії етнографії, мистецтва,

загальних проблем культури. Її швидке поповнення і зміни, що відбувалися у

структурі і напрямках діяльності музею, вимагали певної систематизації

бібліотечних фондів. У 1910 р. вони вже складалися з трьох підвідділів: 1.

Книги, брошури і періодичні видання; 2. Стародруки, переважно українських

друкарень; 3. Рукописи і автографи3. У 1911 р. із складу бібліотеки було передано у

фотографічний відділ світлини і негативи4. У 1912 р., після організації в музеї
відділу «Старий Київ», аналогічний підвідділ було створено і в бібліотеці5.

Збільшення бібліотечного зібрання, необхідність його інвентаризації й

упорядкування, робота з відвідувачами висунули на порядок денний питання введення

спеціальної посади бібліотекаря. Нагадаємо, що спочатку науковий штат музею

складався всього з трьох співробітників директора М.Ф. Біляшівського і двох

завідувачів відділами Д.М. Щербаківського і В.В. Хвойки. Значний обсяг робіт
виконувався на громадських засадах членами Товариства старожитностей і мистецтв, а

також студентами, яких залучали члени товариства викладачі університету та

вищих жіночих курсів. Свідченням відповідального значення, якого надавали

бібліотеці, є той факт, що в умовах дуже обмежених коштів на утримання музею

правління товариства на засіданні 9 червня 1913 р. ухвалило заснувати посаду

бібліотекаря6. Її було запропоновано 25-річному Д.І. Дорошенку випускнику істо-

рико-філологічного факультету Київського університету, вже тоді добре відомому в

українських наукових, культурних і громадських колах. Пізніше він увійшов в

історію України як видатний історик, політичний діяч доби визвольних змагань

член Української Центральної Ради, міністр закордонних справ Гетьманського

уряду7. Д.І. Дорошенка змінив на цій посаді з 1 грудня 1914 р. В.К. Прокопович8
також випускник Київського університету, не менш відомий історик та політичний

діяч Української Народної Республіки та Української Держави9.
Як уже зазначалося, комплектування бібліотеки відбувалося головним чином

завдяки пожертвуванням наукових установ, товариств, навчальних закладів,
приватних осіб. Тільки невелику частину видань, рукописів, стародруків,
документальних матеріалів, гравюр і малюнків було закуплено на кошти меценатів. Географія
цих надходжень надзвичайно широка. У бібліотеку передавали свої видання

Імператорська академія наук, Петербурзька академія мистецтв, Імператорська
археологічна комісія, Московське археологічне товариство, Московське і Одеське

товариства історії і старожитностей, Полтавська, Чернігівська, Воронезька, Тверська та

інші вчені архівні комісії, Київська і Віденська археологічні комісії, Наукове

товариство імені Т. Шевченка у Львові, Церковно-археологічне товариство при
Київській духовній академії, Подільське церковне історико-археологічне товарист-
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во, Товариство дослідників Волині, Новгородське товариство любителів старожит-

ностей, Єкатеринославське наукове товариство, Московське нумізматичне

товариство, Київська і Московська земські управи, Київська міська управа, музеї Москви,

Петербурга, Кубані, Полтави, Чернігова, бібліотеки, статистичні комітети з

багатьох регіонів України і Росії.

Серед тих, хто дарував або купував для бібліотеки матеріали, зустрічаємо імена
майже всіх членів Київського товариства старожитностей і мистецтв та всіх

співробітників музею. Найзначніші внески зробили: Б.І. Ханенко цінні художні
видання, В.М. Бутович численне зібрання книг, М.Ф. Біляшівський частину

власної бібліотеки, М.Д. Щербаківський колекції рукописних церковних книг і

стародруків XVI XVIII ст. Постійно передавав нові видання і антикварні книги

відомий видавець В.С. Кульженко, значну кількість матеріалів було закуплено на гроші,
пожертвувані родиною підприємців, колекціонерів і благодійників Терещенків та ін.

Список дарувальників бібліотеки сяє іменами блискучої плеяди діячів українського

національного руху і культури: М.С. Грушевський, М.П. Василенко, М.В. Довнар-За-

польський, В.С. Іконников, О.П. Новицький, В.Ю. Данилевич, К.В. Болсуновський,
Л.П. Добровольський, К.В. Щероцький, В.М. Щербаківський, В.М. Перетц, В.О. Ша-
винський, Д.А. Антонович, Г.К. Лукомський, В.І. Щербина, 1.1. Огієнко, Ф.Л. Ернст,
В.П. Науменко, М.І. Петров, П.П. Курінний, Н.Д. Полонськатаін.

У 1912 р. для складання інвентарю рукописів, автографів, стародруків, фото- і

картографічного матеріалу бібліотеки було запрошено ученицю професора
Київського університету, відомого літературознавця В.М. Перетца С.О. Щеглову. Вона
працювала над колекцією до 1915 р., а через рік опублікувала в «Изданиях отделения рус-

ского языка и словесности Императорской академии наук» опис рукописів
бібліотеки. Ця збірка включала 196 одиниць зберігання, пожертвуваних різними особами.

Як зазначає дослідниця, комплектування колекції розпочалось з 1905 р. (лише один

рукопис надійшов у 1900 р.), найбільш активно з 1910-х рр. Тільки у 1912 р.

надійшло 117 одиниць. Значну частину рукописних пам яток придбали
М.Ф. Біляшівський і Д.М. Щербаківський під час наукових експедицій по Україні,
головним чином у Київській губернії. Переважна кількість рукописів була

українського походження, написаних слов янськими мовами, в декількох зустрічалась
латинська. С.О. Щеглова систематизувала їх таким чином: 1. Книги Святого письма

(9 одиниць); 2. Богослужбові книги (35); 3. Рукописи різного змісту (16); 4. Історичні,
юридичні, архівні документи (76); 5. Автографи, листи, щоденники (39); 6. Історія
літератури (14); 7. Збірники різного змісту (7); 8. Суміш (5).

Відзначимо, що фактична кількість рукописної колекції була значно

більшою, оскільки під одним номером іноді записували декілька пам яток.

Наприклад, під № 152 включено листування Є.П. Гребінки з 1825 по 1841 рік, що
містить 74 документи.

Найстарішим серед рукописів виявилося Євангеліе-апракос XV ст., 13

рукописів визначено XVI ст., 1 кінцем XVI початком XVII ст., 7 XVII ст.,
інші XVIII XIX ст. Деякі з рукописних книг мали написи з іменами власників

і відомостями, коли і хто їх подарував, придбав, переписав, частина з них

оздоблена заставками, малюнками і мініатюрами. Так, у «Похвалі Божій Матері» було
зазначено, що матеріали зібрано з різних книг і переписано монахом шпитальної

Миколаївської церкви Києво-Печерської лаври Зосимою Лужицьким у 1836 році.
Значний інтерес представляв збірник проповідей XVIII ст. протоієрея Києво-

Софійського кафедрального собору І. Леванди і митрополита Київського і

Галицького Самуїла священиків Києво-Печерської лаври І. Ааронського і

Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря Феодосія XIX ст.

Найбільшу історико-культурну цінність мали, безумовно, рукописи 4 і 5 груп.

Серед них універсал кошового запорозького війська Петра Сорочинського,
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указ митрополита Р. Заборовського, збірник документів шевського цеху

Луцького братства 1746 1816 рр., Літопис Д. Ростовського з гравюрами Г. Левицького

і Л. Тарасевича, універсал гетьмана І. Мазепи, автографи гетьманів І.

Скоропадського. Д. Апостола, листування та інші матеріали Є. Гребінки, Т. Шевченка,
П. Куліша, М. Ге, М. Врубеля, Л. Толстого. До групи «Суміш» (№ 8) входив

унікальний архів ученого-енциклопедиста, першого ректора Київського

університету М.О. Максимовича (конспекти і матеріали до лекцій із словесності,

літератури, історії, листування, фамільні папери, тексти українських пісень тощо)10.
У підвідділі «Старий Київ» було зібрано світлини, гравюри лаврської друкарні,

літографії, малюнки, іноді дуже рідкісні, з краєвидами Києва і його визначними

пам ятками; плани, карти, креслення, що відбивали топографію і зміни в

архітектурному обличчі міста та окремих його споруд; усі видання, зокрема, стародруки
київського походження або ті, що розповідали про минуле Києва, а також

документальні матеріали11. У 1914 р. ця збірка поповнилася великою кількістю старих
планів і креслень Києва першої половини XIX ст., переданих міською управою, серед
яких був дуже цінний з наукового і експозиційного погляду кольоровий план 1806 р.

з поясненнями і покажчиком зазначених на ньому споруд12. У 1915 р. М.І. Петров

подарував бібліотеці музею комплект «Трудов Киевской духовной академии»,

В.П. Науменко рукопис 1830-х рр. вірші на поховання київського бургомістра
Тохая13; у 1916 р. від Д.М. Щербаківського надійшли два Євангелія XVII ст.,

чудовий примірник «Меча духовного», а також «Анфологіон» 1619 р., «Лимонар»
1628 р., «Служебник» 1629 р., автографи історичних діячів і акти з печатками

XVIII ст.; С.Л. Дроздов передав бібліотеці реєстр посадових осіб київського

магістрату 1797 р., М.Ф. Каннеберг малюнки М. Сажина 1850-х рр.14
Таким чином, у бібліотеці сформувалась цінна і різноманітна збірка писемних

пам яток історії й культури України. Вона використовувалася для наукових
занять не лише співробітниками музею, а й досить широкими колами дослідників,

студентами університету і Вищих жіночих курсів, учнями художнього училища,

художньо-ремісничих шкіл тощо. Популярності бібліотеки значною мірою
сприяв і той факт, що в ній було зосереджено поважні періодичні видання і книги

того часу, які постійно надсилалися науковими центрами, передавались ученими і

видавцями. На жаль, інвентарні книги бібліотеки дорадянського часу втрачено,

тому немає можливості проаналізувати у повному обсязі зміст її основної збірки.
Повне уявлення про зміст бібліотечних фондів музею дає збірка книжок

кількістю 572 одиниці, вивезена під час Другої світової війни до Німеччини. Її

було повернуто у 1995 р. і передано Національному музею історії України
Посольством Німеччини в Україні. Книги, які з 1943 р. вважалися втраченими,

майже 50 років пролежали в ящиках у Пфальбаумузеумі. їх колекційну
приналежність визначили за печатками Київського музею15. До складу цієї збірки
входили комплекти «Киевской старины» за 1888 1906 рр., праці Московського
археологічного товариства за 1896 1909 рр., видання всіх археологічних з їздів,

«Известия Московской археологической комиссии» за 1902 1918 рр.,

різноманітні видання Імператорської археологічної комісії за 1888 1913 рр.,
«Археологическая летопись Южной России», «Записки Одесского общества истории и

древностей», видання Київської археографічної комісії, праці В.Б. Антоновича,
В.Г. Ляскоронського, В.М. і Д.М. Щербаківських та багатьох інших українських
вчених.

Наші відомості про зміст бібліотечних фондів доповнюють книги з печатками

Київського товариства старожитностей і мистецтв і самого музею, що зберігаються
у сучасному зібранні бібліотеки Національного музею історії України. Серед них

видання місцевих археологічних товариств і комісій, зокрема Подільського і
Київського церковно-археологічних товариств, Південно-Західного відділу
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Російського географічного товариства, Товариства археології, історії та етнографії
при Казанському університеті та ін. Додаткового дослідження щодо історії їх

надходження до бібліотеки музею потребують книги з печатками окремих установ,

товариств, приватних осіб і автографами. Це примірники з печатками Київського

товариства охорони пам яток старовини і мистецтва, бібліотек колегії П. Галагана,

Київського художньо-промислового училища, 2-ї жіночої гімназії, Київської

духовної семінарії, митрополита Флавіана, Києво-Золотоверхо-Михайлівського

монастиря, Московського політехнічного інституту, Товариства ревнителів російської

історичної освіти, відомих діячів науки і культури М.Ф. Біляшівського, П.А. Кула-

ковського, Г.В. Львовича, В.І. Гошкевича, В.В. Торчинської, Ф.Р. Штейнгеля,

П.П. Потоцького; з автографами Б.Д. Грінченка, І.М. Каманіна, Д.М. Щер-
баківського, К.В. Щероцького, Ф.І. Титова та ін.

Внаслідок численних випробувань, що випали на долю музею в роки

громадянської війни, а також у результаті реорганізацій 1930-х років, пов язаних з

виділенням мистецьких колекцій в окремий заклад (тепер Національний
художній музей України), відбулися докорінні зміни в усіх напрямках діяльності
музею. Його було перетворено на суто історичний музей, підпорядкований
офіційним ідеологічним настановам, проведено перерозподіл збірок з

вилученням «шкідливих» пам яток. Це, безумовно, негативно позначилося й на складі
бібліотечних фондів. До цього долучилися і втрати під час Другої світової війни.
На жаль, не збереглися надзвичайно цінні колекції стародруків, рукописних і

документальних пам яток, картографічних і образотворчих матеріалів з історії
України і Києва. Вивчення їх подальшої долі може стати темою спеціального

окремого дослідження.
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СКАРБ

Дійство на одну відслону
Олена ПЧІЛКА

уток у гаю, літньої пори; дерева, кущі, посередині галява; праворуч

колода; ліворуч, скраю, чимало зілля, що ніби росте за кущами, немов

прикрите від середини галяви. Віддалеки видно воду.

Ява 1

Галя й Пар ас я сидять на колоді, плетуть вінки.

Парася. І де це ти, Галю, стільки квіток добула? Я ось ледве маленький

пучечок на луці нарвала!
Галя. Ну, на луці! Тепер вже на луках мало квіток траву покосили! У мене все

квітки з садка: хрещена мати мені дала; нарвала в себе. У їх багато! А в тебе ж

оце які саме квітки?

Парася. Та оце ж роман-зілля, а це конюшина, а це материнка...

Галя. О! Вигадала «материнка»! Материнка ж червоненька!
Парася. Отаке сказала «червоненька»! Коли всяк знає, що материнка отака

синенька і запашна: ось понюхай, як вона пахне! (Дає нюхати квітку.)
Гал я. Та добре вже! Нехай буде й материнка!..
Парася. А оце ж сокирки там їх на рові так багато!

Галя. Та що з того! До чого вони: на вінок вони не придатні.
Парася. Чому? Вмішати можна й сокирок вони собі гарненькі...

Галя. Мішай, коли хоч... А то я тобі ще своїх квіток дам. Ось на красольки. Та

бери й м'яти вона така пахуща! А я вже свого віночка й скінчила! (Наклада

собі на голову віночка.)

Парася. Та й я ось зараз кінчу!..

Ява 2
Михайло виходить справа, заклопотаний.

Михайло (угледівши дівчаток, раптом гнівно спиняється, сам собі). Ой, Боже
мій! (Потім до дівчат.) Чого ви тут посідали? Чого вам тут товктися?!
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П а р а с я. А чому ж нам не можна тут сидіти?
Михайло. Того, що нема чого вам тут вештатися, та тільки траву толочити!

Галя. Ми ніякої трави не толочимо: ми собі плетемо вінки...

Михайло. Які вінки? До чого вам вінки?

П а р а с я. Ну, як же? Сьогодня ж Купала! Всі дівчата плетуть собі вінки.

Михайло. Плетуть вінки! Так то ж уже дорослі дівчата, а вам чого квапитись

туди ж? Ви ще малі!

Галя. То що! Ми там ще менших дівчат бачили усі в вінках. Ну, й ми плетемо

собі.

Михайло. Ая вам кажу, гетьте мені звідсіль! Нема чого вам тут шпортатись!
Гетьте!

Пар ас я. Ото напався, хтозна й чого!.. Ходім, Галю! Там далі повімо... (Забира
квітки.)

Михайло. Ото й краще! (Турботно зазира ліворуч, у кущі.) Слава Богу, тут

не товклись! (До дівчат.) Ну, забирайтеся швидше! (Іде вліво.)
Пар а ся. Та зараз!
Михайло (дивиться вправо). О!., знов ідуть!., краще одійти, щоб їх не

затримувати!.. (Іде вліво.)

Ява З

Онися, Настя, Софійка,Свирид, Петро виходять справа.

Галя (услід Михайлові). От, капосний! (Рушає).

Пар ас я. Напасник!

Онися. Кого це ви лаєте?

Пар ас я. Та вашого Михайла!

Онися. За що ж ви його лаєте?

П а р а с я. А чого він нас прогнав?
Галя. Ні з того, ні з сього напався: ми тут собі вінки вили, сиділи ось тут на

колоді, а він надійшов, та як визвіриться на нас: «Чого ви тут товчетесь? гетьте

звідси!» Я вже ледве зчепила свого віночка, так наганяв (надіва віночка).
П а р ас я. Та ще з таким фуком, неначе ми в його на голові сиділи! Притьмом

«забирайтесь!» і годі. Ненависний такий!

Онися. Та то він так собі, знічев'я!
П а р а с я. Е, ні! Такий був розлютований, що й Господи!
Онися. Не знаю... Він же в нас такий лагідний...

С в и р и д. Не дуже то! Звісно, ти йому сестра, то й оступаєшся за його, а він буває
дуже лихий! Він тільки потайний.

Настя. Справді, Онисю, він чогось такий ґдирливий став! Давніш не був такий.
Онися. Та може й так...

С о ф і й к а. Він і на мене якось напався, отут у лісі, щоб я зілля не толочила. А я

хотіла тільки посидіти під сосною.

Свирид. А яке йому діло? Де хочемо, там і ходимо, де хочемо, там і сідаємо!
(Сіда на колоді.)

Петро. Те вже ж! (Сіда біля Свирида.)
Онися. Хто його зна!.. Може, й справді Михайло змінився... Став усе чогось

задумуватись... Мовби він чимсь таким згризається... І правда, що трохи

дражненний зробився: аби-що, то зараз йому прикро... Давніш не був такий.
Не знаю, що йому таке починилось!..

Софія. Ну, ти ж йому рідна сестра, то ти ж би в його попиталася, що йому таке?

Онися. Та хто його зна, як до його приступити... Колись попитаю... Бояйсама

помічаю, що він якийсь непевний став...
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Настя. Ну, що ж це дівчата не сходяться? Казали, що тут будуть збиратися на

Купала?
Софія. А тут! З нашого кутка сюди збиралися.
Он ис я. А, може, вони куди інде подались?
П а р а с я. Ходім, пошукаймо їх!
Галя. Ходім, ходім!
Настя. Ой, ви «дівки»! (До Галі.) Стривай! Он на тобі віночок зовсім криво:

дай, я поправлю.

Галя. Та то все через того Михайла! Я вже як-небудь...
Настя (поправля віночок). От так тепер добре. Ну, чим не «дівка»? (Любує

Галею.)
Софія. А так! Хоть ще не «дівка», то «півдівки»! Ха, ха!
Настя. Ну, ходім же дівчат шукати! Може, вони на тім боці, на луці?
Онися. Навряд!.. Обтім, може...Ходім! (Всі дівчата виходять ліворуч.)
Свирид (до Петра). Отже, як собі хоч, а з Михайлом щось непевне! Він таїться

з чимсь... Щось він має на думці...
Петро. Чого ти так думаєш?
Свирид. Так... Я вже спостерігаю се... Та от і дівчата кажуть: до всіх

чіпляється, ґдирае, визвіряється. І сестра ж його, Ониська, говорить, що він

дражненний став.

Петро. Та, може...

Свирид. А се повинно бути з якоїсь причини. У його щось таке на думці є, і він

з тим таїться, та боїться, щоб йому хтось у чімсь не перешкодив.

Петро. Що ж у його може бути на думці? З чим він може таїтись?

Свирид. Мало з чим?.. От, він усе по лісах біга; може, він що-небудь у лісі

назнав...

Петро. Що? Кубло яке? Або звіря? Може, борсука?
Свирид. Де там борсука! Я думаю, чи не шука він якої хованки? Може дума,

чи не закопав хто в лісі чогось дорогого, грошей, або яких-небудь дорогих

речей золота, срібла...
Петро. Золота? Де ж би воно взялося? Хто ж би став таке ховати в лісі?

Свирид. Ну, чому ж ні? Хіба мало людей ховалося оце недавно з своїм добром?
Закопували і зброю, і одежу, так само як у кого було що-небудь золоте, або

срібне якісь ложки, чарки, поставці, або дзиґарики, чи щось інше

коштовне намиста якісь дорогі, або дукачі, або й просто гроші. Що ж? Як найти

отаку хованку, то се ж тобі цілий скарб! Не треба й отих зачарованих скарбів,
що десь на болотах та по лісах криються; таких треба з великою бідою
добувати, бо вони зачаровані.

Петро. Та кажуть, що є такі скарби і що треба щось знати, або й душу свою

запродати, щоб їх здобувать... Говорять, що дуже тяжко!..

Свирид. Ну, ото ж то й є! А тут ніяких чарів нема: просто, може під теє всяке

лихо, заховано було «до слушного часу» всяке добро, а потім господаря тієї

хованки або вивезено куди, або й убито, а більш ніхто того місця не знав, ну й

лежить собі теє добро, поки хтось припадком знайде!
Петро (задумливо). Ну, тільки хто ж би став дорогі речі закопувати в лісі!

Вже хутній би заховати десь у своїй домівці, замурувати десь, або закопати у

дворищі, а не в лісі...

Свирид. Е, голубе, такі схови вже всі знали! Хіба мало знаходили і грошей, і

всього такого дорогого, що було замуровано в печах, або в льохах, або й

закопано десь поза хатою? Цілі городи біля оселі скопували, а таки знаходили ті

гроші чи що там таке було закопане в заможніших господарів! Ну, а як воно

закопане в лісі, десь у чагарах, то як же ти про те місце довідаєшся?
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Петро. Ну, то й Михайло ж не може знати про таке!

Свирид. Ну, то я ж не кажу, що він знає, що він уже знайшов щось таке; а я

тільки говорю, що він чогось шукає в лісі, чимсь таким заклопотаний, що
його тягне в ліс... Отож, може, того й нападається на кождого в лісі, щоб йому в

чім не перешкодив. Я тобі скажу, що я сам ще й давніше щось таке постеріг і

подумав про Михайла, як зустрівся з ним у лісі, тільки я не казав про те...

Ну, а тепер, як уже й інші говорять про його чудернацтво, то я тобі розкажу.

Петро. А що там таке?

Свирид. Ось слухай. Ото якось на тім тижні пішов я в скарбовий ліс пошукати
нашої телиці, бо кудись була забігла з левади. Ну, звісно, скрізь лажу по

кущах, по чагарах і по нетрах, бо вже на видних місцях вишукав усюди!
Думав, може, де в яру, в хащах знайду телицю. Коли дивлюсь, в однім місці, в

гущавині, ворушаться кущі мовби щось таке живе хилита їх. Я туди;

розсунув гілля, коли там Михайло: нахилився і до чогось приглядається під

деревиною. Я озвавсь до його так собі, навіть не думаючи нічого лихого!

а він швиденько випростався, та як визвіриться на мене, як гримне, мов

несамовитий: «Геть собі! чого тобі від мене треба?!!» Я подумав: «Нехай тобі біс!» і

кажу йому: «Я тебе не займаю!» та й пішов собі геть. Ну, другого дня я

таки надійшов у те саме місце і навіть покопав трохи, але нічого там не було і
нічого такого я не зауважив: земля не рушена, дерен, як і всюди...

Петро. От бач!

Свирид. Ну, а чого ж він визвірився на мене? Чого він там нишпорив у чагарах?
Петро. Хто його зна!..

Свирид. Отож то й є! Я не кажу, що Михайло вже знайшов якийсь там скарб
абощо; я тільки говорю, що він чимсь дуже затурбований і що його щось

тягне в ліс і бентежить!

Петро. Може!..

Свирид. Се треба дослідить. О!., дивись, дивись! він сюди йде з Ониською...

напевне будуть на самоті щось говорити... Сховаймося отут і послухаєм, що вони

казатимуть!.. (Ховається разом з Петром за лаштунками справа.)

Ява 4
Михайло йОнися (виходять справа).

Михайло (іде попереду, загляда перше в кущі зліва). Все ціле, не столочене!

(Сіда на колоду, з краю, ближчого до середини кону, спираючи голову на руки.)
Ох! Боже мій!..

Онися. Михайле! (Сіда несміливо біля Михайла). Чого ти такий зажурений?..

Що тебе так мучить?..
Михайло. Не питай мене! Ти того не зрозумієш!.. Та й вже недовго ждати: або

я досягну свого, або пропаду, збожеволію!..

Онися. Ну, от бач, які ти слова говориш! Як же мені не питатись, не

клопотатися про тебе? Скажи мені, скажи, Михасю, що з тобою? Що тебе так гризе? Ти
такий дражненний став! уже всі теє помічають... Скажи мені, я тебе прошу!
(Кладе руку на плече Михайла.)

Михайло (випростується, підводить голову). Ну, добре! я тобі скажу. Може,
так буде краще, а то ти ще перешкодиш мені в саму остатню пору. Тепер же я

попрошу тебе пособити мені, щоб моя справа вдалася. Ось що: я хочу здобути
собі щастя квітку щастя,

нися. Квітку щастя?.. Що ти таке говориш?..
и х ай л о. Я знаю, що я говорю: сього вечора, сієї ночі цвіте папороть. Хіба ти

ніколи не чула про це?
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О н и с я. Ні, я щось таке чула, тільки гаразд не знаю... навіть не відаю добре, яка

саме та папороть...

Михайло (стурбований). Онде вона!.. (Показуєрукою.) Отам, за цими

кущами. У нас її мало, я так пильно шукав її... Вже один-два кущі мені столочили

діти, пастушки... Оцей кущ того зілля я так пильную!.. Ну, і от сієї ночі він

повинен зацвісти... Опівночі розцвітеться квітка, червона, як жар... І хто її

зірве, хто здолає промовити в ту саму мить свої бажання, той буде щасливий:
ті бажання справдяться. Так мені казав дід Панас, пасічник, так я і в книжці
читав.

О н и с я. Ну... то се ж не так трудно досягти! Чого ж ти так турбуєшся?
Михайло. Ні, Онисю, це не так легко, як тобі здається. Ні! В ту хвилину, як

матиме розцвітатися ота квітка, страшне діється біля того місця: несвіцька сила

боронитиме зірвати її гукатиме несвіцькими голосами, гриматиме на того

одважного; з являться й самі страшидла...

Онися. Ой!

Михайло. Простягатимуть свої лапи з пазюрами, роззявлятимуть страшні
пащі свої, щоб розірвати його. І коли той, хто на все теє наважився, не

встигне в одну мить зірвати квітку, то страшидла й розірвуть його...
Онися. Михасю! Це дуже страшно!.. Невже ж ти?..

Михайло. Я зважився на все. Не бійся за мене: я не злякаюсь нічого ні тих

страшних гуків, ні самих страшидел. Я зірву квітку!
Онися. А як ти не встигнеш?

Михайло. Ні, я встигну! А як зірву, тоді ті страшидла зараз усі згинуть.

Онися. Ох!.. А що ж ти тоді з тією квіткою, почнеш викопувати скарб? Я так

чула... що копають скарб...
Михайло. Ні, Онисю, я не буду копати скарбу. Я його добуду, тільки мій

скарб не такий, як ти думаєш; мені не треба ні червінців, ні золотих та срібних
речей, ні самоцвітів!

Онися. А чого ж ти бажаєш?..

Михайло. Ось чого: зірвавши ту чарівну квітку папороті, я висловлю бажання,
щоб наші матуся одужали, щоб наша Україна була вільна й щаслива!

Онися. Матуся дуже хворі се правда: їм треба пособити.
Михайло. А Україна, друга наша мати? Ой, Онисю, сестричко моя, ти не

знаєш, яка це нещасна країна. Скільки горя, біди витерпіла вона, скільки

кривди прийняла вона! Як її дурили сусіди, як одбирали в неї волю, робили
нашу країну своєю невільницею, і коли знаходилися такі наші одважні люди,

що хотіли врятувати свою вітчизну, визволити Україну з рабства, вороги

хватали їх, катували, вбивали!.. Мені один козак усе, все розказав про давніші й

недавні часи; отже, я на все одважуся, щоб добути волю і щастя Україні!..
Онися. От що!..
Михайло. І от сьогодні, сьогодні... сеї ночі, маю я осягти того, що гадаю! Коли

б же мені хтось не перешкодив, хоч би й не хотячи! (Загляда вліво на зілля.)
Ой, папороте моя! Коли б же тебе ніхто не столочив! Коли б оте купальське

грище не перешкодило мені. Прийдуть сюди дівчата, хлопці справляти тут
Купала, зчинять гармидер, бігатимуть, стрибатимуть через вогонь і, може,

столочать мені мою папороть, розіб ють мою надію!
Онися. Ні, Михасю, мабуть вони справлятимуть Купала на луці; давніш хотіли

тут, а оце зараз ми перестріли інших дівчат, і вони говорили, що й вогнище на

тім боці, на луці, кластимуть, і співатимуть там.

Михайло. Ой, коли б же так було! Іди, Онисю, намовляй дівчат, скажи їм, щоб
на той бік ішли, на луку!

Онися. Добре! Я казатиму.
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Михайло. Я теж піду, намовлятиму хлопців, одвертатиму всіх, кого можу, від

сього місця!

Онися. Авжеж!

Михайло. А на той час... як буде зближатися північ, я прийду сюди!..
Онися. Ой, Михасю, мене острах бере за тебе!

Михайло. Знов? Ні, моя сестрице, не бійся за мене. Я не злякаюся і не схиблю!

Що я наважив, те я виконаю! Ходім! (Виходять уліво.)

Ява 5

Свирид і Петро виходять справа, з своєї хованки.

Свирид (до Петра). А що? А що? Ти все чув?

Петро. Чув...

Свирид. Ну, що ж? Не казав я, що він недармо нишпорить у лісі та пантрує?
Петро. Так... Твоя правда!..

Свирид. Ну, от бачиш. Я вже як що кажу, то знаю! «Скарбу» хоче добути,
чарівної квітки! (Загляда вліво, у кущі.) Так і є: ось і папороть! Недармо
дівчаток гнав. Ха, ха! От, я ж йому штуку втну!

Петро. Яку штуку?.. Що ти думаєш?..
Свирид. А! Там уже побачиш!.. Ось ходім зо мною, та ще якби Кирила Довбен-

ка знайти... Ходім, ходім! Треба встигнути на свою пору!
Петро. Щожтаке?..
Свирид. Дорогою розкажу! Нема часу... Ходім! (Виходять уліво.)

Ява 6
1-й хлопець несе деревце, вправлене в перехрестя, за ним виходять справа Настя,

Софія, Парася, Мелася. Хлопці, дівчата стають громадкою. Всі дівчата в вінках,

гарно прибрані.
Настя. Осюди, сюди, Максиме! Постав тут!..
1-й хлопець. А що, бачите, яке вам деревце добув? Гарне? (Становить у

глибині кону, трохи вліво.)
Настя. Та гарне, гарне хто ж каже, що не гарне!
Софія. Мабуть, на іншім кутку такого не буде!
1-й хлопець. А певне!

Настя. Ну, що ж це з нашим Купалом сей раз? Досі не відомо, чи сюди всі

прийдуть, чи, може, на той бік підуть, на луку?
Софія. Та мовби таки сюди прийдуть.
Настя. Ну, ми більше нікого не будемо ждати; а як почуємо, що співають на тім

боці, то тоді туди підем. Починаймо тут тим часом!

Софія. Стривай, онде Орися йде, либонь сюди.

Настя. Яка? Павлюкова?

Софія. Та ні учителева дочка! У вінку вже ж до нас на Купала йде...
Настя. А! Се дуже добре: ось хто заспіває! Вона ж то всяких знає.

Ява 7

Орися (у вінку, з вузличком у руках, іде зліва).

Орися. Добривечір вам!

Настя. Добре здоров ячко! Ви до нас? Отеє добре!

Орися. І до вас, і не до вас... Я прийду сюди згодом, а тепера я йду до бабуні.
Настя. Та чого там до бабуні!
Орися. Е ні, треба довідатись... Вони присилали молодицю по мене: трохи

нездужають, просили їм ліків принести, я вже знаю, яких вони вживають...

Софія. Та підете завтра раненько! А тепера зостаньтеся з нами!
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Орися. Ні, не можна! Стара людина, ще й хвора треба щось порадити. Я

бабуню дуже люблю й завжди рада їх одвідати, а тим більше, коли кличуть, коли

мене треба.
Софія. Шкода!
Орися. Я незабаром прийду; молодиця казала, що бабуня не дуже хворі, ходять;

то я дам їм ліків крапель, вони положаться спати, і я тоді прийду сюди.

Софія. Ну, добре! Глядіть же, приходьте швиденько!
Орися. Аякже, як же! До побачення! (Киваючи головою, іде вправо.)

Софія. Славненька та Орися! Я дуже люблю її: така привітна, ласкава і

весела. Вона й розумна дуже!
Настя. Коли б пак! Учителева дочка, та щоб була дурна!
1-й хлопець. Ну, всякі бувають!..
Софія. Та звичайно!.. Тільки Орися дуже багато книжок читає: коли не заглянь

до їх, то все вона з книжками.

Настя. Вона й сама як почне тобі говорити, то мовби з книжки читає; де в неї

та й мова береться!
Софія. Ну, будемо ж уже співати!

1-й хлопець. Еге, щоб я недармо поспішався з деревом.

Настя. Ну, дівчата, починаймо! (Всі громадяться до гурту, Настя й Софія
попереду.)

Хор (співа):
Не стій, вербо, над водою

Рано, рано,
Не стій, вербо, над водою,

Та ранесенько!

Розвий, вербо, сімсот квіток
Рано, рано,

Розвий, вербо, сімсот квіток
Та ранесенько!

Сімсот квіток, ще й чотири

Рано, рано,

Сімсот квіток, ще й чотири

Та ранесенько!

Що всім хлопцям по квітоньці
Рано, рано,

Що всім хлопцям по квітоньці
Та ранесенько.

Тільки Йвану нема квітки

Рано, рано і т. д.

Є в його квітка Наталочка дівка

Рано, рано і т. д.

Настя. Добре! (До Палазі й Парасі.) І малі дівчатка беруться неабияк!

Па лазя. Та ми ж у школі співаємо!

Па рас я. Учитель нас хвалять.

Софія. А нумо ще «Посію я рожу»!
Хор (співа):

Посію я рожу, поставлю сторожу,

Стороною дощик іде, стороною,

Над моєю рожою повною.
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Поставлю сторожу рідного батенька,

Стороною дощик іде, стороною,
Над моєю рожою повною.

Не добра сторожа пощипана рожа,

Стороною дощик іде і т. д.

Поставлю сторожу рідную матінку
Стороною дощик іде, стороною і т. д.

Не добра сторожа пощипана рожа і т. д.

(Так само співається про «рідного братика», «рідную сестрицю»: «Не добра

сторожа, пощипана рожа». На останку: «Поставлю сторожу свого суженого» і т. д.)
«Хороша сторожа не щипана рожа,

Стороною дощик іде і т. д.» (Кінець пісні).

Софія. Тепера ще якої купальської?

Ява 8
Онися (вибіга справа).

О н и с я. Слухайте! Слухайте! На тім боці теж справляють Купала! там і наші є!

1-й хлопець. Де? Де на тім боці?

Дівчата. Де? (Відбігають управо.) Де Купало?
Онися. Та на луці ж! Он же й огнище розложено!
Софія. Он горить! Дивіться! дивіться! (Всі товпляться, ніби зазирають.)
Настя. А може то рибалки вогонь кладуть?
Онися. Та ні, то Купала: он же дивіться видно, як через вогнище скачуть!
Софія. Дивіться! Дивіться! Он одно перескочило, он друге скаче!

1-й хлопець. Ха, ха, ха! Он которесь упало в огонь. Га, га!

Софія (й інші). Ходім! Ходім туди! Швиденько! (Всі біжать управо. 1-й

хлопець несе з собою й деревце. Зостається сама Онися.)
Онися. Побігли всі... Ну, тепера вже з певністю всі будуть там... сюди ніхто не

прийде...

Ява 9

Свирид, Петро, Кирик (поза лаштунками пролазять зліва й ховаються під кущами,

що закривають папороть; хлопців не повинна бачити Онися,

так само і громада слухаща).

Онися. Моторошно стало тут самій! (відходить управо). Де ж це Михайло?..

Повинен би вже прийти сюди... Я боюся!.. У кущах немовби шурхнуло щось...

Ява 10

Михайло (виходить справа).

Михайло. Сети, Онисю?.. (Підходить до Описі.)
Онися. Я... я... Добре, що ти надійшов... Усі вже пішли на той бік, на луку.

Михайло. Я знаю! Я бачив усіх тутешніх оддалеки, як бігли туди. Я ж і

клопотався про те, щоб там на луці вогнище хлопці розіклали: я відніс туди дров,
хмизу, цілий оберемок.

Онися. Нашого хмизу?
Михайло. Авжеж нашого! Я нічого б не пожалував, аби одвернути перешкоду.
Онися. Я тебе бачила там, біля вогнища, а потім я побігла сюди, щоб сказати,

що вже вогнище горить там, щоб ішли туди.

Михайло. Спасибі тобі, що ти клопоталася теж. Тепер, коли хочеш, можеш іти

додому.
Онися. Ні, я не піду. Я боюся за тебе.
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Михайло. Не бійся. Іди!
О н и с я. Не піду, не піду! Ні за що в світі не піду. Не жени мене, бо я не піду. Отут

сяду й сидітиму. (Сіда знеможена на колоду,)
Михайло. Як хоч. Тільки не думай, що втримаєш мене.

О н и с я. Я того не думала. Я тільки хочу бути при тобі.

Михайло. Будь, сиди тут. Тільки знай, що се вже буде хутко. По дорозі я забіг

до Павла, до шевця; у їх ще не сплять, бо Павло кінча комусь чоботи на

завтра; то в його на годиннику було по одинадцятій годині. А поки ж я ще добіг
сюди. Виходить, що се буде от-от, незабаром.

О н и с я. Михасю!.. А може б ти залишив свою думку?.. Страшно!
Михайло. Не кажи мені сього, я й слухати не хочу! Я думаю тільки, чи

стане в мене життя. Я знемігся за ввесь попередній час; а тепер у мене так

тіпається серце, як не розірветься.
Онися. Ой, Боже!..
Михайло. Нічого то, нічого... Вже швидко, швидко! От-от...

Свирид, Петро, Кирик (починають заводити), У-у-у!..
Онися. Ой! (Закрива голову руками, схиляється на колоду,)
Михайло (підходить близько до папороті, напружено дивиться). Вже

починається! От зараз...

Свирид, Петро, Кирик (гукають, верещать, гікають), У-у-у! гі-гі-і!! ге-е-е!

гу-у-у!! (Стукають у щось дзвінке,) Гу-у-у! гі-і-і! {Над зіллям підводиться

червона квітка),

Михайло. Квітка!!

Свирид, Петро, Кирик устають над папороттю; на видах у їх личини: дві схожі на

людські обличчя, тільки страшні, червоні, чорні, з роззявленими ротами; третя

личина козяча з рогами; всі простягають чорні лапи до квітки і гукають ще страшніше.
Михайло. Я зірву квітку! зірву!
Онися (хапа Михайла за руку), Михасю! Вони тебе розірвуть!!
Михайло. Геть!! (Відштовхує Онисю, вона знов пада на колоду,) Я зірву

квітку, зірву!! Вона моя! (Зрива квітку, галас ущухає, мацапури зникають.)
Михайло {держить квітку в руках). Моя квітка, моя! Я зірвав її ось вона!

Онися підводиться, зо страхом загляда на квітку.
Михайло. Треба швидко мовляти!.. (Голосно, урочисто,) Я хочу, щоб наша

матуся одужали, щоб наша Мати-Україна була вільна, щаслива! О! Який я

радий, щасливий.
Онися. Братику мій! (Обійма Михайла з-за плечей,)
Михайло стоїть, нетямлячись від радості.

Ява 11

Свирид, Петро, Кирик вискакують у личинах, підбігають до Михайла.

Свирид. Ха, ха, ха!

Онися. Ой!! {Відскакує, вражена,)

Свирид. Ха, ха, ха! (До Михайла,) Ми тебе одурили! (Зрива личину, Петро й

Кирик теж,) Одурили! Ми чули в кущах, як ти сього вечора розказував

Онисці про свій замір, побігли додому, добули отсі личини в писаревого

хлопця, випросили й червону квітку з кактуса у фершалової дочки, засіли отут і як

ти став говорити, що вже пора, ми почали гукати, а далі вистромили над

папороттю квітку, на прутику; то ми й гукали. Се наша квітка, а не те щастя, що

ти думаєш! Ха, ха, ха!

Михайло. Омана... одурили... (Опускаруки, кида квітку,,, хитається,,,)
Онися. Ой, Боже мій! Він омліва!.. (Піддержує Михайла,)
Михайло. Не руш мене!.. О, Боже!.. Нема нічого!
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С в и р и д. Та чого ти, Михайле, так умліваєш? Ми жартами!
Петро. їй Богу, Михайле, жартами! Ми зовсім не думали, що се тебе так вразить.

Михайло. Геть! Лишіть мене.

Ява 12

Орися уявляється справа.

Орися (оглядаючись). Що ж се?.. Дівчата вже пішли?.. А се тут хто? А, се ти,

Онисю?.. Що ви тут робите самі?.. Що тут сталося? Ви всі такі чудні!
Михайле, що з тобою?!

Михайло. Нічого... Я одурений! У мене нічого нема (топче квітку долі).
Ха, ха, ха!

Орися (перелякана). Що тут таке було?
С в и р и д. Та нічого особливого: ми пожартували з ним!

Петро. Тільки пожартували...
Михайло. Вони одібрали в мене мою надію!
Орися. Що?..
О н и с я. Та, бачите, Михайло ото чув, що під Івана Купала розцвітає папороть і

що як хто зірве ту квітку, не вважаючи ні на що, і як устигне зараз же

вимовити, чого б він хотів, то теє збудеться... Михайло назнав папороть і дуже

ждав сеї ночі... А хлопці почули, як він говорив мені про свою сподіванку, та

й підстроїли, мов би папороть зацвіла. А самі гукали, кричали в кущах, немов

нечиста сила, потім вискочили в личинах; а після того, як він таки зірвав
квітку і сказав уголос своє бажання, вони зняли свої личини і стали сміятися.

Свирид. Оце і все.

Михайло (гірко). Оце і все...

Орися (до Михайла). А чого ж ти побажав? Хотів скарбу добути?
Михайло. Ні, я не думав шукати іншого скарбу, тільки сього: я бажав, щоб

наша матуся одужали, та щоб Україна була вільна й щаслива! Але тепер я цей

скарб згубив.
Орися. А! От що! То ти, хлопче, не згубив нічого: того, чого ти бажав, можна

досягти за помочею правдивої науки, вашу матусю можна вигоїти; так само за

помочею вірних синів України наша отчизна може бути вільною і щасливою.
Папороть не цвіте ніколи, то байки, цвіт у неї непомітний, на другім боці
листя; а хоч би й яка квітка розцвілась, то се було б ні до чого, бо чарів на світі

нема. Коли ж ти, хлопче, хочеш пособити матері-Україні, то вчися, працюй, не

зраджуй свою отчизну, і коли таких, як ти, буде багато, тоді ми й здобудемо

цей дорогий скарб! Повір мені, хлопче!
Михайло. Я вірю вам! Серце в мене відходить...
Орися. Вір, хлопче, вір! Завтра я прийду з лікаркою, давати раду вашій мамі, а

потім поговоримо більше й про Україну, як ми маємо краще рятувати її!

Михайло. Спасибі вам, Орисю! Ви мені світ вернули!

Орися. Не гнівайся ж і на товаришів своїх. Україні треба згоди між її синами!

Михайло. Прощаю їм для щастя України!

Написано в Могилеві-Подільськім

у квітні 1921 року, перед Великоднім Святом.

Публікація Лариси Мірошниченко



«УКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ТЕАТР»

ОЛЕНИ ПЧІЛКИ

Лариса МІРОШНИЧЕНКО

жерелом незгасаючої енергії, яку Олена Пчілка протягом довгого

життя систематично і щедро витрачала на справу виховання юних

українців, були її власні діти. Її материнська педагогіка увібрала в себе

стійкі переконання громадянина, патріота, художника, людини. Хто знає історію
родоводу Косачів, той без сумніву назве Олену Пчілку (Ольгу Петрівну Драгомано-
ву-Косач) однією з найщасливіших матерів України, хоч їй і довелося за життя

хоронити своїх талановитих дітей. Вона володіла великою силою впливу на них. За

спомином її дочки, Ольги Косач-Кривинюк, діти Олени Пчілки «обожнювали її в

дитинстві, а ціле своє життя любили і шанували. Леся і брат Михайло любили її і

були під її впливом чи не найбільше зо всіх нас. Нам у дитинстві здавалося, що

кращої, добрішої, розумнішої за маму на світі жінки нема»1.

У шістьох дітях (підкреслимо без винятку!) вона реально втілила свою

жагучу мрію: у зрусифікованій, бездержавній Україні зростити свідомих українців.
У своїх педагогічних намірах Олена Пчілка виходила з глибокого

усвідомлення цілковитої чистоти і незайманості дитячої душі. До цієї теми вона звернулася

у зворушливому есе (здається, поодинокий і такий яскравий приклад цього

жанру в творчості письменниці), записаному на четвертинці обкладинки учнівського
зошита (Ф. 28. № 225). У цій досі не відомій художній мініатюрі глибока

філософська тема висловлена музикою слова з живописною метафоричністю.
Подаємо її повністю:

«На краю безконечних світів бавляться діти. Мовчить над головою безкрає
небо, і буйно ринуть хвилі, що ніколи не знають спокою.

На березі незчисленних світів бавл[яться] діти, гукають і танцюють. Вони

ліплять хатки з піску і граються різнобарвними черепашками. З опалого листя

роблять вони човники і, сміючись, пускають їх у широке море.
Вони ще не навчилися плавать і не знають, як ловити рибу сітками. Ловці

чудових перлів кид[аються] в воду за перлами, купці линуть вільно на своїх

кораблях]; а діти збир[ають] і знов розкид[ають] розмаїтні камінці.
Вони не шукають невід[омих] їм скарбів. Вони не знають, як ловлять рибу

сітками.

Променисто [і] дрібно сміється море, і блід[им] усміхом сміються далекі
одмілі. Ті хвилі, що несуть смерть, нашіптують дітям незрозумілі] казки,

спів[ають], як мати; присипл[яють] дитину. Промен[исто] і дрібно сміється море,

і бл[ідо] усміхаються далекі мілини.

На краю незчисленних світів граються діти, гукають і танцюють...»

Чи не половину усього створеного Оленою Пчілкою становлять, безперечно,

твори, призначені для дітей та молоді: вірші, переклади й переспіви, поеми,

казки, оповідання, п єси.
Більшість своїх дитячих творів письменниця друкувала в журналі «Молода

Україна» першому на Наддніпрянській Україні дитячому часописі, який

вона почала видавати в 1908 році як додаток до свого журналу «Рідний край».
П ятирічна історія «Молодої України», пов язана з істотними матеріальними

труднощами; розмаїта, добре продумана тематика журналу; широке коло його

авторів письменників, художників, мистецтвознавців, перекладачів;
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творчість на його сторінках

видавця, причому часто анонімна (а
невтомною працею Олени Пчілки і її

любов ю до дітей пронизана
кожна сторінка часопису)
дослідження цієї низки питань, що

стосуються журналу, наблизило б нас

до об єктивного, аргументованого
осмислення могутнього

потенціалу письменниці і громадянки,

що напружено і різнобічно
працювала для рідної культури.

Доробок Олени Пчілки у царині

дитячого театру за своєю

системністю, органічністю,
художнім втіленням концепції
національного виховання явище

унікальне в українській дитячій
літературі. Десять п єс із

дванадцяти, написані в 10 20 рр. XX ст.,

залишаються донині неопубліко-
ваними. Хоча на підставі
документів з певністю можемо

сказати, що кожна з них уже була
поставлена на сцені. Олена Пчілка
належала до тих наполегливих і

вольових натур, що ніколи не

зупиняються на півдорозі. Не маючи
можливості надрукувати п єси,

письменниця знайшла прямий шлях до дітвори. У гімназії, у школі жили ці

п єси, поставлені самою авторкою або членами її родини.

Заповнюючи 31 березня 1925 року «Анкету Спілки революційних

драматургів», Олена Пчілка засвідчила, що має багато п єс для дитячого театру, з яких

дві («Весняний ранок Тарасовий» та «Казка Зеленого Гаю») були надруковані
Полтавським Педагогічним Бюро. «[...] решта п єс, зауважила

письменниця, ідуть на сцені в рукопису» (Ф. 28. № 2077).
Показовий факт: п єси для дітей Олена Пчілка почала писати з 1914 року.

Того року обидва періодичні видання письменниці «Рідний край» і «Молода
Україна» було заборонено: дороги до читацької аудиторії не стало. Залишалося

усне слово, мовлене зі сцени.

Переїхавши 1913 року з Києва у Гадяч до батьківської оселі на стале

проживання і одразу включившись в діяльність товариства «Просвіта», Олена Пчілка
стала організатором постійної роботи з дітьми. «Чи дитина виросте приятелем,

чи ворогом України се багато залежить від виховання[...]», пише вона в

доповіді «Праця виховальна», яку виголосила в гадяцькій «Просвіті» 16 червня
1917 року (Ф. 28. № 191). Як видно з цього тексту, після лютневої

демократичної революції письменниця була окрилена думками про відродження рідної

культури: «[...]думаймо лише про те, як нам зручніше йти тією новою дорогою.

Тепер вже не рідкість зустріти й українську сім ю, хоч би й дуже освічену, котра
клопочеться тим, щоб дати своїм дітям національну українську освіту». Олена
Пчілка турбується про засоби такого виховання здобутки української дитячої
літератури: читанки, збірники байок, оповідань, пісень. Окремо спиняється на

Петро Антонович та Ольга Петрівна Косачі
зі своїми дітьми (зліва направо): Оксаною,

Ізидорою, Миколою. Луцьк, [1890 1891 рр.1
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влаштуванні дитячих ранків, забав. По суті, у цій публіцистичній статті (її
також ще не публіковано) Олена Пчілка намітила творчі засади свого майбутнього
дитячого театру: 1) інсценізації «придатного» літературного твору; 2) музична

дитяча п єса (оперета); 3) оригінальний драматичний твір з найширшим
використанням віршів, байок, народних пісень, обрядових танців зі співами, дитячих

ігор з примовляннями тощо.

Джерела текстів письменниці свідчать: писала п єси («орудки») швидко,

жваво, легко (часом і не в своїй хаті). Безперечно, допомагав багаторічний досвід
урядження домашніх вистав, дитячих шевченківських ранків. Тоді нерідко до

свята, окрім декламації, готували також і лялькові вистави, як от оперету «Карме-
люк», написану Оленою Пчілкою для своїх дітей до шевченківського свята

1889 року. Ольга Косач-Кривинюк, якій на той час було 12 років, згадувала

пізніше: «Як «живий», пам ятаю зшиток з четвертушок паперу, без жодної

обкладинки, в якому мама, сама його зшивши, своїм каліграфічним щоб ми
могли легко розібрати, виучуючи ролі, письмом написала ту «поважну оперету».

[...] Великий мені жаль, що цей зшиток не зберігся, бо я й досі переконана, що
п єса була хороша»2. П єса була довга, на 5 дій, в ній було втілено всі головніші

події Кармелюкового життя. Головним режисером, костюмером і творцем сцени

була сестра, письменниця Леся Українка. Сцену, декорації клеїли з картону,

вирізали малюнки зі старих ілюстрованих журналів і підмальовували їх. Голови

для ляльок робили із гральних карт, Леся до них домальовувала фігури, а менші

Косачі за ескізами вирізували, малювали і клеїли їм одяг. «Цими лялечками ми

й «грали», продовжує спомини Ольга Косач-Кривинюк, водячи їх

паличками та говорячи за них. Пожежа відбувалася на бляшаній накривці з великої

коробки від цукерок за допомогою скипочок та паперу. Публіці нашій, що
складалася з самих колодяжанців, не лише дітей, а й дорослих і навіть старих [...]

сподобалася і п єса (були там і співи і танці[...]), і наша гра. Пам ятаю, що й мені
п єса здавалася дуже гарною, і я була переконана, що заграли ми її чудово»

(Хронологія, 101). Крім дитячих оперет, котрі діти виставляли також у Києві (в

родині Лисенків), сім я Косачів влаштовувала «живі картинки», зображення яких

дійшли до наших днів у родинних фотознімках. Це традиційне святкове дійство
продовжували уряджувати і в 10 20 роки вже онуки Олени Пчілки.

Рукописи Олени Пчілки підказали: серію «Український дитячий театр»

письменниця задумала вже тоді, коли більшість її п єс для дітей було створено. Бачилися їй

окремі невеличкі книжечки, в яких п єси подавалися б за хронологією (у чистових

рукописах авторка зазначала римським числом порядковий номер п єси у серії).
Жодна книжечка із задуманої серії так і не вийшла друком. Як зазначалося, світ

побачили лише дві ранні п єси, надруковані 1919 року. Назва видання «Дві п єски
для дитячого театру» ще не обіцяла серійності видання. Полтавська книжечка

Олени Пчілки закарбувала короткий час українського відродження. Скромна і в

той же час рідкісно новітня не лише своїм змістом, а й виразними національними

ознаками поліграфії: розкішний шрифт розкутого козацького скоропису на

обкладинці гармонійно доповнюється вибагливим рослинним орнаментом заставки та

книжкового знаку «Видавництва Спілки Споживчих товариств». До речі, у ціні
видання увічнено грошову одиницю УНР гривню. Робочий примірник книжки, що
належав Олені Пчілці (його з іншими рукописами передано до Відділу рукописів

Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України зі СІЛА 1993 року онукою

письменниці Ольгою Сергіїв за посередництвом Т.О. Борисюк), крім рясного

авторського редагування, має новий рукописний титул, на якому свою першу дитячу

п єсу «Весняний ранок Тарасовий» Олена Пчілка позначила числом «І», «Сон-мрію,
або Казку Зеленого Гаю» «II». Отже, для серійного видання своїх дитячих п єс

письменниця обрала хронологічний принцип.
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Скільки творів з «Українського
дитячого театру» залишила Олена Пчілка? У

«Коротких відомостях про життя й

працю Олени Пчілки» (Ф. 157. № 36),

складених самою письменницею, на

жаль, недатованих, зауважено:

«Останнім часом уважаючи на велике

убожество нашої драматичної літератури

для дітей, Олена Пчілка написала

12 п єс для українського дитячого

театру»3. Короткий власноручний життєпис
письменниці, з якого процитовано ці

рядки, зберігається у фонді О.В. Іванова,

доброго її знайомого в Могилеві-

Подільському, де Олена Пчілка

перебувала в 1921 1925 рр. Отож,

найімовірніше, верхньою хронологічною
межею написання «Коротких
відомостей...» є 1925 рік. Цей рік, значить, і є

верхньою часовою межею її дитячих

п єс.

Дуже розпорошені, уривчасті
рукописи Олени Пчілки (багато їх втрачено)
все ж зберігають кілька нотаток автор-

Олена Пчілка. Полтава, [кінець 1890-х рр.]

ки з переліком її дитячих п єс. У різний час вона склала три списки своїх творів на

сторінках автографів. Станом на 1 лютого 1920 р. (за датою написання п єси

«Щасливий день Тараса Кравченка») письменниця констатує на останній сторінці

рукопису всього 6 п єс (Ф. 28. № 129), завершуючи цей список щойно написаним

твором. Значно пізніше авторка правила текст твору (уже не чорним, а фіолетовим
чорнилом) і знову повернулася до списку п єс, зафіксувавши в ньому вже 12 назв.

Тут їх записано не за хронологією, а, певне, для означення готовності текстів до

серійного друку: і самої їх наявності, і відпрацьованості, редагування (біля
заголовків стоять позначки «хрестики» подвійні й потрійні). У цьому списку нам

зустрілися дві невідомі назви: скорочена «В. спів» та «Спробунок» (біля
останньої письменниця позначила: «Нема»). Третій список, який Олена Пчілка

залишила на другій сторінці обкладинки зошита з рукописом п єси «Без язикий»

(Ф. 28. № 96), містить ту саму кількість творів і прозоріше скорочення: «Визв.

спів». На наш погляд, назва п єси «Визвольний] спів» (хоча можливе й інше

розшифрування скорочення «Визв[олений] спів»). Таким чином, за

документальними даними, письменниця планувала опублікувати в серії «Український дитячий
театр» 12 своїх п єс. Подаємо тут третій авторський список п єс: «Без язикий»,

«Кобзареві діти», «Різдв[яна] Байка», «Весн[яний] ранок [Тарасовий]», «Казка

Зел[еного] Гаю», «Киселик», «Мир-миром», «Скарб», «Щасл[ивий] день [Тараса

Кравченка]», «Дві чарівниці», «Визвольний] спів», «Спробунок».
Немає підстав вважати, що наведений реєстр вичерпує доробок Олени Пчілки

у царині дитячої драматургії. Так, за № 116 у фонді письменниці зберігається

автограф плану п єси «Подружки», зміст якого підказує: вона задумувалася для

дітей (і, можливо, була написана). А відомий дослідник творчості Олени Пчілки

Петро Одарченко наводить серед недрукованих дитячих п єс письменниці твір
під назвою «Боротьба»4, котрий поки що не знайдено.

У фонді Олени Пчілки нині зберігаються тексти десяти дитячих п єс, крім
«Визвольного] співу» та «Спробунку». Два тексти дійшли до нас у першодруці,
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«Різдвяна Байка» в

машинописній копії, яка за всіма

стильовими ознаками є точною

копією авторського тексту, але

рясніє численними правками

невідомою рукою. Зрозуміло,
що при публікації це

втручання в текст слід залишати поза

увагою. Усі інші твори дійшли

до нас в автографах (більшість
з них має кілька рукописних

джерел). Крім «Весняного

ранку Тарасового» (1914), п єси

написано протягом трьох літ:

1919 1921. Сім творів
з явилися в Гадячі (чи в Зеленому
Гаю під Гадячем) у 1919

1921 рр., а три («Мир-миром»,
«Киселик», «Скарб») у

квітні 1921 року в Могилеві-

Подільському. П єси писалися

як продовження бесід
письменниці з онуками, для шкільних ранків, забав тощо. Приміром, п єсу «Без язикий»

«писано в своїй хаті (Гадяче)», «Кобзареві діти» в хаті вчительки «шановної Антоніни

Макарової»; «РіздвянаБайка» створена «перед Різдвом 1919 року».
Наявні джерельні дані сприяють ґрунтовній підготовці першодруку «Ук-

ранського дитячого театру» Олени Пчілки, з дотриманням максимальної

достовірності текстів. Доцільно було б видрукувати усі п єси окремим виданням,

щоб якомога повніше представити своєрідний доробок письменниці-матері, що в

коротеньких «дійствах на одну відслону» насамперед підсумовувала власний

педагогічний досвід, а він для нас не менш цікавий, ніж її творчість.
«...Шанувати своє рідне...», «...зживатися з своїм рідним...», «...добре знати

свою народну мову, пісню...» вислови з вищезгаданої статті Олени Пчілки

«Праця виховальна» формулюють домінанту її творчості й педагогіки,
громадської й наукової діяльності і, зокрема, дитячої драматургії.

Олена Пчілка вважала життя і творчість Тараса Шевченка одним з найвпли-

вовіших джерел виховання свідомих українців. Тому в її дитячому театрі тема

Кобзаря лейтмотивна: від згадок про поета («Щасливий день Тараса
Кравченка») та інсценівок з його дитинства з використанням творів Тараса Шевченка

(«Весняний ранок Тарасовий») до спроб поєднання у дійстві реальних подій з

поетового життя з епізодами з його творів («Кобзареві діти»). Проте, на наш погляд,

саме з цією невигаданою, «готовою» сюжетністю пов язані певні

декларативність викладу і нарочитість дії.
«Дуже розумна, горда, певна себе і певна в правості своїх думок і переконань

людина. Тверда й уперта в переконанні життя того, що уважала за потрібне»,
так характеризувала вдачу своєї мами, «наскільки змогла «збоку», «розумом

дорослої людини» Ольга Косач-Кривинюк (Ф. 107. № 143). Помітний слід
залишала твердість натури і в творах. Проте у дитячих п єсах Олена Пчілка успішно
долала менторський тон, прямолінійність, і тоді маленьке дійство, що
вихоплює з життя жваву сценку (нерідко сповнену буйною дитячою фантазією),
залишає враження чарівної природності й художньої довершеності. Розглянемо
детальніше декілька таких «орудок» письменниці.

Олена Пчілка з онуком Михайлом Кривинюком
у редакціїжурналу «Рідний край».

Київ, [1909-1910-і рр.1
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Олена Пчілка була переконана, що стихія народної творчості і рідна природа
необхідне і незамінне для дитини середовище. Як мати, у цьому плані вона

зробила все, що змогла. Її діти, дворяни, з раннього дитинства вростали в мову простих

людей, у народні пісні, перекази, легенди, танці, звичаї, у таємничі образи
народної міфології, вбираючи все це з красою природи. Дітей Косачів доглядали, вчили

ходити й говорити волинські няні-селянки; від простих людей, що наймалися на

службу в маєток чи в господу Косачів, засвоювалася (а згодом і записувалася) си-

ла-силенна пісень, казок, прислів їв, обрядів. Діти цих людей ставали

задушевними друзями малих Косачів. Вінцем проникнення в стихію народної творчості
ставали уроки матері.

«[...] я й здавна тую мавку «в умі держала», ще аж із того часу, як ти в Жабориці
мені щось про мавок розказувала, як ми йшли якимсь лісом з маленькими, але

дуже рясними деревами»5, розкривала Леся Українка матері незадовго до своєї

смерті один з імпульсів до створення «Лісової пісні» (у листі від 2 січня 1912 року).
Народна творчість, народна міфологія панують у низці дитячих п єс Олени

Пчілки. До речі, в одній з них («Сон-мрія, або Казка Зеленого Гаю») ми

зустрічаємо Мавку Лісову; у творі, безперечно, є чимало від того оповідання

матері, яке почула маленька Леся поблизу Звягеля (Новограда-Волинського).

Невипадково у цій п єсці (автограф: Ф. 28. № 121; авторська дата «22-го

лютого 1919-го року. Хутір «Зелений Гай»6) Олена Пчілка поєднує дітей
полтавських і волинських (на Полтавщині в роки Першої світової війни
поневірялося чимало сімей з Волині, їх звали «біженцями»). Твори Олени Пчілки, як

правило, населено вихідцями з місцевостей, де виростала сама авторка та її діти. У

«Сні-мрії...» на Полтавщині опинилися діти-«біженці» з волинського села Коло-

дяжного Варка та її братик Пилипко:
«В ар к а. Ой, Боже мій! Скільки плачу та крику було, як нас вигонили з села!

Пилипко. Наші бабуня були зомліли: так і впали на землю, як їх з хати

виводили.

Варка. Було всього!.. Бачили ми, од їхавши, як наше село запалили: казали,

на те, щоб німцеві не досталось. Господь знає, як там було, чи що там

зосталось [...]» (Ф. 28. № 2402. С. 28).

Доля подарувала письменниці щасливий збіг: її світогляд, етичні й естетичні

погляди, сформовані серед полтавського люду, у зрілі роки зазнали

благотворного впливу прадавньої і самобутньої культури Волині. І у дітей Косачів пізнання

Вітчизни відбувалося в такому благословенному синтезі волинських і

полтавських вражень.

Діти з Волині Варка і Пилипко у п єсі Олени Пчілки беззастережно вірять у

чудотворні сили природи; незалежність, безпосередність дитячого єства,

близькість його до життя природи позбавляє дитину будь-якої остороги чи

недовіри. Ось промовистий діалог (сценка у лісі):
«Варка. Ой, як я злякалась!.. Де ж ти був?
Пилипко. Ходив доброго дрючка шукати. [...]
Варка. А я вже думала, чи не перекинув тебе Лісовик у яку пташку, або що.

Аж і душі не стало спереляку.

Пилипко. А якби й перевернув, то що? Ну й стрибав би пташкою по дереву

так, як Микита. Хіба мені що?»
Полтавська школярка Катря зазнала вже учительської науки про те, що

русалки, відьми, лісовики, вовкулаки «то все вигадки!»
Але слухати оповідання волиняків їй дуже хочеться. Наведемо ще один

уривок, який Олена Пчілка долучила пізніше до друкованого:

«За коном:

Хохітва. Ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха!..
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Варка. Ох, хто це сміється?..

Катря. Та нема нікого... То пташка.

Варка. Пташка?!

Катря. Еге, хохітва називається. Вона такий голос подає, що зовсім

мовби людина сміється!

Варка. Я й думала, що людина...»

Школярка Катря бачить у хохітві пташку, а Варка за народними повір ями
людину, перетворену природою в пташку. Саме таких людей представить

письменниця у цьому творі пізніше: Зозульку-дівчинку, Соловейка-хлопчика, Ворону-
дівчинку, Горобчика-хлопчика, дітей-Перепелят та інших. Розгорнеться дійство з

Русалкою Лісовою, Лісовиком, птахами-дітьми. (При підготовці до серійного
видання авторка ввела ще й образ Русалочки Польової.) «День такий хороший, то

пташки, ті, що перевернені з дітей, мов напосілися, щоб їх пустить погуляти дітьми

[...]», розказує Лісова Русалка Польовій про свої вранішні клопоти.

Птахи-діти... Жива, одухотворена природа... За усім цим стояло палке

прагнення письменниці якомога довше оберігати, збуджувати і розвивати дитячу

уяву, ту «богиню легкокрилу» фантазію, до якої зверталася Леся Українка у

вірші «Fa (Сонет)»:
Ти світ злотистих мрій для нас одкрила

І землю з ним веселкою з єднала.
«А яка б вона була на вроду, та русалка, якби справді була? дає волю своїй

фантазії школярка Катря. Мабуть, гарна!.. І така, бач, могутня сила: удвох з

батьком, Лісовиком, перевертають людей у пташок, і пташок знов у людей...»
Усі дитячі п єси Олени Пчілки, як і народні казки, про добро і зло. І добро,

і зло треба вміти розпізнавати; вона вчить: добро віддячувати, наслідувати,
зло засуджувати, знищувати. Серед індивідуалізованих образів «Сна-мрії...»
переважають, яків усіх п єсах, світлі, привітні, людяні герої, проте є тут і

уособлення зла: Ворона. Коли їй також захотілося стати людиною, Лісова Русалка

різко заперечила: «Не пущу! не люблю я тебе! бо ти моїх пташенят нищиш.

Гніваюсь на тебе, не хочу за тебе тата просити! Не хочу! (тупає ногою)». Не
залишається непоміченим жоден добрий вчинок, вияв сердечності й турботи про

іншого. Прощаючись з дітками, Лісова Русалка не забуває їх побудити, «щоб їх

часом який звір не злякав», і залишити Катрусі в дарунок намисто «за те, що

вона добра й милосердна: порятувала хлопчика і підживила його з сестричкою».

П єску одразу ставили на шкільній сцені в Гадячі, авторка була
постановником. Тому в першодруці вона додала «Деякі вказівки для тих, хто ставитимуть

дійство». Передовсім застерігала від неуважності до типологічних прикмет: «На

Варці може бути хусточка, зав язана кінцями назад, по-волинському, а не під

бородою» (Ф. 28. № 2402. С. 47). Письменниця чітко розмежовує полтавські й

волинські строї. «У Катрі може бути стрічка на голові, зав язана ззаду, без тих

бантів великих ключок, що часом вив язують збоку. У Катрі може бути за

стрічкою одна, або дві квіточки». У «Вказівках...» Олена Пчілка особливо

наголошувала на дотриманні художньої довершеності справжніх народних зразків в

одязі, в поведінці, на стриманості в зовнішніх прикрасах: «Дівчатка повинні

бути причесані гладенько, без тих «гривок», з проділем посередині голови, а не

збоку; ніяких гребінчиків теж не стромляти; здорового, блискучого намиста, отих

«бус», не чіпляти, бо то зовсім не гарно» (Ф. 28. № 2402. С. 46). У

настановах авторки виразно проступає візуальний народний образ української дитини,

вироблений не лише глибокими знаннями етнографа, а й естетичним чуттям

письменниці.

Зовсім у іншому ключі опрацьовано тему «біженців» у п єсі «Без язикий»: тут

порушено питання психології дитини, її поведінки в шкільному колективі, а ра¬
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зом з тим етичні проблеми учительської праці. Хлопчик-«біженець» з Волині

Дмитро Бондарчук на Полтавщині вперше прийшов до школи, втративши

декілька років навчання під час поневіряння на чужині, де померла його мати.

На уроках серед незнайомих дітей хлопчик зі зраненою душею переживає

гнітючу безпорадність, що повністю паралізує його мовлення. Учитель не йде на

зближення з новеньким, щоразу призначаючи йому нові й остаточні терміни читання

напам ять перед класом; діти, глузуючи з Дмитра, прозивають його

«без язиким». Хлопчину рятує уважна, сердечна, людяна вчителька. Її душевне тепло,

підбадьорливі слова, віра в хлопця, читання й тлумачення вірша наодинці з ним

зробили свою добру справу: Дмитро заговорив перед класом, добре прочитав

непросту поезію напам ять. До речі, збереглися у фонді письменниці два рукописні
тексти цього вірша про поета «Розділ світа» (автограф Олени Пчілки та список

її дочки Ольги Косач: Ф. 28. №№ 49, 50).

Історія тексту п єски «Без язикий» (маємо чотири джерела: Ф. 28.

№№ 96 99) дозволяє стверджувати, що авторка намагалася максимально

наповнити свої дійства добром, приязню, милосердям, взаєморозумінням, чуйністю.
Всіляко оберігаючи відкриту дитячу душу, Олена Пчілка свідомо пом якшує у
творі конфлікт добра і зла: у ранньому варіанті (№ 99) діти значно грубіші й

дошкульніші, а учитель черствіший і уїдливіший, ніж у зведеному чистовому

автографі (№ 97). Крім того, у ранішому варіанті (№ 96) була наявна також суха

моралізаторська фраза вчительки, викреслена авторкою:

«Учитель. Ви просто досягли якогось чуда!..
Учителька. Ніякого тут чудотворства не треба було доказувати, а тільки

нам, учителям, треба примінятися до становища і вдачі наших учнів».
Що ж до учнів письменниця вдається таки до повчання, хоч у слова

вчительки вкладає насамперед значно більше інформації про нелегку долю хлопчика-

«біженця». Не забула вчителька притишити біль і в його скривдженому серці: «І

ти, Дмитре, не пам ятай злого, не ремствуй далі. Тепер ти врівні з іншими [...]».
П єса «Без язикий» яскравий приклад рясного наповнення дитячих п єс

Олени Пчілки авторською поезією, народними піснями, приповістками,

переказами, оповіданнями. Саме тут вона вдається до використання своїх раніше
створених віршів (переспівів), котрі, однак, авторці не вдавалося органічно злити з

сюжетом твору (як і в цьому дійстві).
В опереті для дітей «Дві чарівниці» спостерігаємо справжнє пишне буяння

найкращої дитячої поезії Олени Пчілки; вірші народжувалися в момент писання

п єси і ставали її сюжетною тканиною, уподібнюючись у своїх майстерних
зразках до щедро використаних тут народних пісень і музики. Більше того, поезії

творилися у цій опереті одразу як пісня, як ритм, визначаючи характер героя.

Ось, приміром, кілька строф із вірша Олени Пчілки про Морозенка:

Не рівнятись мені
З Дідом та з Зимою,
Таки ж бо я Морозенко,
Таки ж бо я молоденький,
Тішуся собою,
Своєю снагою.

Бо по жилах біжить

Крівця молодая,
Чи до втіхи, чи до діла
Молодая здатна сила,

Сила молодая,

Пора золотая!

Як піду на льоду

В танець веселенький,

Шура-Бура всміхається,
Завірюха лицяється,

Бо я молоденький,
Хлопець моторненький.

І у людськім гурті
Морозенка знають,

Та не дуже мене лають,

А ще часом закликають

Мене для поради,

Не чиню досади!
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Восени брудні шляхи

Трохи затамую;

Дівчаточкам личка білі,
У которих дуже бліді,

Трошки підрожую,
Гарно підмалюю.
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Отакий я собі

Молод Морозенко;
Але Діда й Зиму Ясну,

Чарівниченьку прекрасну,

Шаную щиренько

Вітаю красненько!
(Ф. 28. № 100. С. 21 22).

Вірші в опереті про побут дітей, що інколи несуть і сумний зміст, сповнені
особливого чару: легкі, безпосередні, дотепні, написані у ритмі танцю:

«Микола. Стривай! Ось Явдошці пісеньку зложимо (співа; Василько

підспівує).
Що у дівчини Явдошки
Нема чобіт ані трошки,
Передки зовсім подрались,
Халявки самі зостались!

Боже, боже милостивий,

Та який же той щасливий,

Хто чоботи свої має,

Куди хоче походжає.

Коли б свої черевики,
Пішла б дівка на музики,

А тепера йди до хати,

Бо померзли пальці й п яти! [...]
Явдошка. Е, вам смішки, а мені й справді в сих шкарбунах ноги

померзли (рушає до порога)».
Оперета «Дві чарівниці», написана 27 лютого 1919 року на хуторі Зелений

Гай, на наш погляд, вершинний твір дитячої драматургії Олени Пчілки. Вона

творила його з того, що дуже добре знала і любила, з народних ритмів, пісень,
із приповісток; з дитячої ясності, природності, грайливості, вплітаючи у ті ж
ритми свою поезію.

Варто спеціально зазначити, що кожна дитяча п єса Олени Пчілки

прекрасна мовна школа для дітей і дорослих. Вона послідовно дбала про дотримання
культури мовлення, а головне працювала над розширенням лексичного

складу української мови. Тривале перебування на Полтавщині і Волині сприяло
засвоєнню письменницею віддалених один від одного мовних пластів. У своїх

творах вона невтомно втілювала в життя завдання, котре чітко сформулювала у вже

згадуваних «Коротких відомостях...» як «зграйне поєднання обох діалектів»

(правобережного і лівобережного) та передачу їх лексичних, словотворчих та

фонетичних особливостей. Як відомо, Олена Пчілка належала до «ковалів» рідної
мови; її відважній натурі по силі було сміливе і незвичне, але завжди глибоко

осмислене вживання слів. Ось і у «Двох чарівницях», наприклад, у наведених

вище поезіях одразу впадає в око декілька мовних новацій з пісні Морозенка:

«Завірюха лицяється» (залицяється); «Восени брудні шляхи Трохи затамую»

(підморожу); «Дівчаточкам личка білі [...] Трошки підрожую» (від червоної

рожі). Мова дитячих п єс Олени Пчілки, коли вони будуть опубліковані як

цілісний корпус, має стати предметом цікавих і плідних досліджень.

Письменниця продовжила творити для українського дитячого театру і в Мо-

гилеві-Подільському, куди вона перебралася до дочки Ізидори у 1921 році, після
тяжкого потрясіння, спричиненого арештом у більшовицькому Гадячі. Усі Ко-
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сачі поєдналися тоді в Могилеві-Подільському: тут поселилися Кривинюки і

О.Є. Судовщикова. Олені Пчілці сповнився 71 рік. Перемагаючи злидні,

катастрофічну нестачу паперу, і мати, і діти жили тут активною культурною

діяльністю: пробивалися до українських видавництв з творами і перекладами,

невтомно збирали докупи розпорошений родинний архів, записували подільські

пісні й думи, збирали етнографічні матеріали.
Бабуся в Могилеві-Подільському, яків Гадячі, щодня опікувалася онуками.

Вона не втомлювалася від спілкування з ними: поспішала якнайбільше вкласти

знань (особливо про Україну), виховати почуття гідності, честі, самоповаги.

Михайло Кривинюк пригадував, як ретельно в ті нелегкі роки бабуня стежила за

його систематичним читанням французькою мовою. А онука Олеся (Борисова-

Сергіїв) пригадувала: «Я ніколи не забуду (мені тоді було 7 11 років) тої

чудесної пори, як ми «товаришували» з бабуньою, наші прогулянки (в гори і яри), ко-

лектування фосфоритів, кремінів і т. д., гончарної мистецької посуди і взагалі

спостережень природи і народного мистецтва, як ми їздили з бабуньою по селах і

оглядали й замальовували малюнки кругом вікон, на печах і т. д.»7.
Так само, як і в Гадячі, у Могилеві-Подільському Олена Пчілка мала змогу

постійно спілкуватися з учителями й школярами: Ольга Косач-Кривинюк,

викладач української мови та літератури, організувала при школі імені І. Франка
дитячу драматичну студію, де було поставлено майже всі п єси «Українського дитячого

театру» Олени Пчілки, серед них і щойно написані. З них до нас дійшли: «Мир-ми-
ром» (Ф. 28. № 2401), «Киселик» (Ф. 28. № 2398)і «Скарб» (Ф. 28. № 2396).

Рукописи цих творів позначені порядковими номерами серії: «IX, X, XI».

Сюжети п єсок «Мир-миром» (написано 2 квітня 1921 року) та «Киселик»

(5 квітня 1921 року) побудовано на тонких спостереженнях поведінки дітей-

дошкільнят: дівчатка одягають своїх донечок-ляльок, розмовляють з ними,

повчають, ведуть їх у гості, посилаються на їх слова. Саме через слова доньок-ля-

льок, до яких прислухалася кожна з мам-дівчаток, виникла сварка між

останніми. А хлопчики поспішають у спеку будь-що виконати настанову почутого від

дорослих повір я: чіпляють до драбини жука, а згодом і ляльок-донечок (попід

руки), «щоб дощу просили». І справді, «дощик став накрапати!»
Центральне місце у п єсці «Киселик» належить монологові маленького

хлопчика, котрий на самоті непомітно для себе з їв киселик, який разом з сестричкою

збирався віднести улюбленій старенькій няні. Багаторічні спостереження матері,

бабусі, письменниці відбилися в кожній фразі, у кожній мотивації дитини, в її

вчинках і почуттях. У критичній ситуації маленькі герої п єси «Киселик» не

вдаються до брехні, вони звертаються з гіркою правдою до няні, яка зрозуміє і
вкаже праведну дорогу. Варто зауважити: п єси Олени Пчілки наскрізь пронизані
шанобливим ставленням дітей до батьків до яких би родин ці діти не

належали!.. У творах неподільно панує єдина форма звертання до батьків на «Ви» (хоча
в родині Косачів, як свідчить епістолярій, такої форми діти уже не

дотримувались).
«Скарб (дійство на одну відслону)» передостання за серійним номером

дитяча п єса Олени Пчілки, написана також у квітні 1921 року в Могилеві-

Подільському. Декілька думок про назву твору, про слово «скарб», часто

вживане письменницею. У ранньому дитинстві, у 50-і роки минулого століття, в Гадячі
Оля Драгоманова (майбутня Олена Пчілка), як пізніше згадувала в

«Автобіографії», наслухалася масу народних переказів про «скарби, що лежать у землі»

(Ф. 28. № 151). Напевне, саме з цих легенд і почалося засвоєння дівчинкою

семантичного розмаїття слова «скарб». На схилі літ у «Автобіографії»
письменниця передала щиру дитячу віру в народну легенду про «скарб». Вона розказала про

зустріч з «жовтогарячим лошам», що не розсипалося червінцями, а безслідно
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зникло з очей дівчинки, бо вона не влучила в

нього грудкою землі: « [...] «пригода»,

поєднана з вірою в те, що скарб може сам

з являтись, «даватися» в руки тому, хто зуміє
його взяти, завдала мені великого смутку

в ті золоті дні золотого дитячого віку!»
згадувала письменниця. Відгомін тієї віри у

скарб, захований у землі, наявний і в

дитячій п єсі «Скарб». Однак твір цей про інші

скарби. У найвищому розумінні цього слова

йдеться про юне покоління, що готове взяти

на свої плечі відповідальність за рідних
людей і за Батьківщину. «[...] діти се наш

дорогий скарб, се наша надія, се молода

Україна», записала Олена Пчілка в доповіді
«Праця виховальна». І повторила цю думку
в дитячій п єсі «Скарб» вчинками хлопчика

Михайла, його сестри Онисі, учителевої
доньки Орисі. Вони є носіями палкої

патріотичної ідеї головної засади в родинній педагогіці Олени Пчілки.
Хлопчик Михайло прагне знайти в ніч на Івана Купала чарівну квітку папороті і,

поборовши жахливі страхіття, в ту ж мить вигукнути найзаповітніше: « [...] щоб
наші матуся одужали, щоб наша Україна була вільна й щаслива!» Прекрасна
легенда про квітку папороті, така популярна в родині Косачів, спрацьовує тут

знову на розкриття дитячої душі, сповненої добра й любові. Тільки б не загубити ці
чисті дитячі поривання вболіває письменниця.

У п єсі знову послідовно дотримано принципу примирення учасників

конфлікту. Якими болісними чи часом і брутальними не були б жарти дітей

між ними не повинні залишатися помста й ворогування. У «Скарбі» устами Орисі

письменниця з цього приводу вдалася до короткого повчання: «Не гнівайся ж і на

товаришів своїх. Україні треба згоди між її синами!»

Після «Різдвяної Байки» (про свято Різдва) повинен був з явитися твір про

прекрасне свято Івана Купала. Ним і став «Скарб». У діях, розмовах, піснях на

сцені оживає прадавній обряд з уквітчаним деревцем, вогнищем, вінками, з

легендою про квітку папороті один з перших обрядів, з яким мати знайомила

своїх дітей. У «Скарбі» діти співають дві пісні. Вони обидві вміщені у збірнику
«Народні мелодії з голосу Лесі Українки». Першу «Не стій, вербо, над

водою» поетеса віднесла до весільних, а місцем, де вона співалася, назвала Ми-

ропілля Звягельського повіту (волинське Полісся); другу пісню «Посію я

рожу, поставлю сторожу» Леся Українка записала у рубрику «На Купала», а

місцем, де вона її почула, Колодяжне Ковельського повіту8.
Декілька слів про особливості рукопису п єси «Скарб». Єдиний автограф, за

яким вперше публікуємо твір, свідчить передовсім про паперову скруту, яку на

початку 20-х років разом з усією країною долала і літературна родина Косачів. Це
саморобний зшиток з аркушів трьох видів старовинного паперу з філігранями
(одна з них фіксує дату випуску: «1832»). Ймовірно, що для писання

використовувалися чисті аркуші з церковних книг. Від руки ці аркуші ретельно пролінієно
олівцем. Твір написано фіолетовим чорнилом, стальним пером. Почерк
письменниці, якій тоді йшов 72-й рік, чіткий і впевнений.

Сценічне життя дитячих п єс Олени Пчілки було до прикрості коротким.
Воно втішило письменницю на схилі літ: «[...] вони йдуть на сцені з великим

успіхом», записала вона в «Коротких відомостях...» про свої дитячі п єси
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(Ф. 157. № 36), адже сама й готувала вистави у галицькій гімназії і в могилів-

ПОДІЛЬСЬКІЙ школі.

Восьмий десяток років український дитячий театр Олени Пчілки перебуває в

забутті. Він ховає справжній скарб: наприкінці життя письменниця не просто

заповнювала прогалину в українській дитячій літературі вона заповідала дітям

України свої ідеали, ідеали гуманіста, патріота, творця.
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ДЖЕРЕЛА
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ЗНАЧКОВІ ТОВАРИШІ

Віра ПАНАШЕНКО
Вступна стаття, публікація

В
кінця XVII т початку XVIII ст. в Гетьманщині у відособлений

прошарок козацької старшини виділилося полкове товариство, яке не

посідало будь-якого уряду, а об єднувалося під малим полковим прапором

значком, звідки й виникла назва значкові товариші. За військовою

субординацією значкові товариші були першими після сотників та військових товаришів
і підпорядковувалися безпосередньо полковнику.

Головною підставою для здобуття чину значкового товариша становило

володіння козацькими ґрунтами, на базі яких вони були спроможні відбувати
військову службу за власний кошт. В першій половині XVIII ст. значкові

товариші володіли землею, млинами, а частина з них і чималими маетностями.

Зокрема, в Лубенському полку значкові товариші Іван і Петро Вакуленки мали

120 дворів, Іван Самойлович 76, Григорій, Федір і Яків Манжосови 43,

Григорій Рубанов (Яненко) 31, Федір Яковлів з братом 33. У Стародубському

полку значковим товаришам належало від 7 до 88 дворів кожному із заможних,

в Чернігівському відповідно від 4 до 86 тощо1.
З 60-х рр. XVIII ст., коли царським урядом впроваджувалося в Україні

обмеження вільного переходу селян та посилення панської юрисдикції над ними,

виміром економічного становища старшини слугувала вже кількість підданих

душ чоловічої статі селян, підсусідків, наймитів тощо. Більшість значкових

товаришів, як правило, мала по кілька підданих (від 2 3 до 10 15 чол.) або й
зовсім не мала таких. Незначній частині значкових товаришів належало по

кілька десятків, а то й сотень підданих. До таких відносились: в Прилуцькому
полку (1775 р.) Кирило Тодорський мав 298 підданих душ, Іван Білецький 23;
в Гадяцькому полку (1775 р.) Михайло Вечорка - 14, Тихоній Яковлів ЗО; в

Чернігівському полку (1772 р.) Іван Войцехович ЗО, Олексій Данилов 60,
Василь Красовський 65 тощо2.

Як правило, в число значкових товаришів потрапляли сини із заможного

козацтва, полкової і сотенної старшини, значкових товаришів, канцеляристів,
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міських урядовців, духовенства, в ряді випадків генеральної старшини,
бунчукових та військових товаришів. Нерідко за особливі військові заслуги чин

значкового товариша надавався й рядовим козакам. Зокрема, чернігівською
полковою канцелярією за підписом полковника І. Божича видано ордер (1754 р.)

знатному козаку Івану Морозу та його старшому братові, Євдокиму про прийняття їх

в число значкових товаришів3.
Значкові товариші відносилися до полкової еліти, користувалися

відповідними привілеями й авторитетом. Тому одержати чин значкового товариша

прагнули багато хто з полчан. Широко практикувалася спадковість цього чину, тобто

сини наслідували чин значкового товариша від свого батька. Наприклад, у січні

1754 р. до чернігівського полковника І. Божича звернувся з проханням син

значкового товариша І. Загальського Іван. Він пояснював, що з 1647 р. його батько

І. Загальський «за старостью и дряхлостью» звільнений від військової служби, а

замість нього «принадлежащую значковому товарищу службу» відбував саме

він син Іван. Тому він і прохав «к оной указной присяге привесть и ... на чинъ

значкового товарища» видати йому від полкової канцелярії ордер. Невдовзі він

одержав із полкової канцелярії «откровенный ордеръ» з застереженням, щоб

«всякій въ томъ его Ивана Загалского в значковые товарищи опредѣленіи вѣдая,
дѣла до него (кроме настоящей его команды) ни по чему не имѣлъ и ни к чему не

притягался, а имѣеть онъ, значковый товарищ Йван Загалский точію в

единственное полковое черніговской канцеляріи виденіи состоять»4.
А у 1761 р. значкового товариша І. Шаулу в армії замінив його син Петро,

якому того ж року указом київської полкової канцелярії присвоєно звання
значкового товариша5. Звільнивши від військової служби значкового товариша Г. Корсу-

ня, лубенська полкова канцелярія теж присвоїла це звання його синам Афа-
насію і Якову Корсуням6. Нерідко чин значкового товариша наслідував його брат
чи інший родич. Наприклад, прилуцька полкова канцелярія при звільненні зі

служби значкового товариша Д. Тодорського призначила (1770 р.) на його місце

брата Кирила Тодорського7.
У першій половині XVIII ст. найбільш поважні особи із числа значкових

товаришів могли дбати про гетьманську протекцію, що супроводжувалося наданням

їм ряду пільг: звільнення від сплати податків, постоїв російських військ тощо.

Започаткував такі пільги гетьман І. Скоропадський. Зокрема, значкового

товариша Гадяцького полку Герасима Кротковича, як брата смоленського

митрополита, він своїм універсалом (від 23 березня 1710 р.) взяв під гетьманську
протекцію8.

Найчастіше таке покровительство над значковими товаришами практикувалося

за часів гетьманства Д. Апостола. Так, значковий товариш Мойсей Савич звернувся
з проханням до гетьмана Д. Апостола взяти його під «высокую свою протекцию»

(1728 р.). У поданому «доношеній» М. Савич зазначав, що з 1709 р. перебував під
гетьманською протекцією, що підтверджено універсалом І. Скоропадського, і

виконував його різні доручення «вѣрно и нѣленостно», а від «полковыхь же услугъ и

всякихъ посылокъ уволенъ найдовался». « Беремо пана Мойсѣя Савченка... в особливую
нашу протекцѣю и оборону, наголошувалося в гетьманському універсалі Д. Апос-

тола(1728 р.), и дворъ его... от всякихъ переѣзжающихъ людей уволняемъ, пре то

пылно мѣти хочемъ и рейментарско приказуемь, абы як панъ полковникъ нѣжин-

ский со всею старшиною своєю полковою, так и панъ войтъ тамошний з майстрато-
выми началными, и нихто инший до своихь его пана Мойсѣя посылокъ не важился

заживати и на дворъ его жадныхъ великороссийскихъ и малороссийскихъ
переѣзжающихъ через городъ Нѣжинъ людей не смѣлъ наводити...»9

Гетьманськими універсалами значкових товаришів Стародубського полку
Федора Полетику (1729 р.) та Василя Косача (1731 р.) було звільнено від військових по-
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стоїв, значкового товариша Полтавського полку Афанасія Адаменка (1729 р.) від
сплати податку за володіння млином, значкового товариша Чорноуської сотні
Якова Дрозда від повинностей (1727 р.)10 тощо. А значкового товариша Гадяцького
полку Герасима Кроткевича взято під гетьманську протекцію (1729 р.)11.

Перебуваючи під гетьманською протекцією, значкові товариші через деякий

час могли одержати чин бунчукового товариша. Зокрема, значкового товариша

Стародубського полку Леонтія Галецького також взято під гетьманську

протекцію з наданням йому звання бунчукового товариша (1733 р.)12.
Суттєві пільги значковим товаришам надавали й полковники. Так,

прилуцький полковник І. Ніс видав універсал значковому товаришу Івану Біличу на

звільнення його від розмірового податку з млина в с. Беринівці (1713 р.)13.
У другій половині XVIII ст. чин значкового товариша прагнули одержати й

деякі полкові та сотенні урядовці й канцеляристи, військові служителі, вихідці із

духовенства. Так, до Генеральної військової канцелярії звернувся (1756 р.) з

«доношеніемъ» сотенний осавул Березинської сотні Чернігівського полку Григорій Ко-

ненко з клопотанням, що він «нні в томъ званіи сотенного асаулства быть более не

наміреваетъ, желаетъ служитъ в числі значковыхъ товарищей». Чернігівська
полкова канцелярія атестувала його в чин значкових товаришів, а Генеральна
військова канцелярія видала відповідний ордер. Чернігівський полковий

канцелярист Іван Федосов також прохав «определить его в значковые товарищи... купно с

братьями его: старшимъ Яковомъ и меншимъ Константиномъ». Генеральна
військова канцелярія видала їм на той чин «откровенный ордеръ» (1756 р.) за

підписом генерального осавула Якова Якубовича14. Ордером київського
полковника Л. Лукашевича сотенний отаман Микита Крамаренко за «добропорядочную и

безпорочную службу» та за «бытность в Крымскомъ походѣ» одержав чин

значкового товариша. «Произведенъ мною значковымъ полку Киевского товарищемъ,
зазначалося в ордері, въ которомъ чині его признавать, а он, напротив того,

долженъ командирамъ своимъ всякое по службѣ повиновеніе отдавать... Приведъ его

к указной присяги... вписать въ списокъ в число значковыхъ товарищей»15. В

значкові товариші прийнято й остерського сотенного осавула Петра Мищенка

(1769 р.)16, чернігівського полкового писаря Василя Федорова17.
У значкові товариші потрапляли й вихідці із духовенства. Одним із них був

Федір Біблецький, який одружився на вдові значкового товариша Чернігівського
полку Петра Платухи Агафії Карандувні. За нарядами чернігівської полкової

канцелярії він виконував обов язки значкового товариша, що й дало йому підставу

звернутися до Генеральної військової канцелярії з проханням про надання йому

відповідного чину. «И яко по роду прадіда и отца своего священника вороницкого

Мартина Библецкого состоитъ в шляхетствѣ и с имѣющихся в него Библецкого
поповскихъ грунтовъ и его имущества в селі мігъ быть в полку Черниговскомъ В

числі значковых товарищей для отправленія указной службы», наголошувалося

в атестаті від чернігівського полкового уряду. Рішенням Генеральної військової

канцелярії його зараховано в число значкових товаришів. «И в томъ званіи привесть
его на верность е.и.в. к присяге (которую онъ здесь по обыкновенной роті И ВЫКО-

налъ) и дать ему на чинъ значкового товарища откровенный ордеръ, который и

данъ» (за підписами Семена Кочубея і Якова Якубовича, 1756 р.)18.
У значкові товариші було прийнято також брата придворного священика Ба-

рановича (1756 р.)19. На військову службу з присвоєнням чину значкового

товариша Ніжинського полку був прийнятий син священика Соломахи Олександр

(1766 р.)20. Звання значкового товариша Чернігівського полку присвоєно також

сину священика Богданівського Максиму21 тощо.

Показовим у даному випадку є особовий склад значкових товаришів
Київського полку (1779 р.)22.
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Ім я та прізвище Походження

Вступив
на

військову
службу

Одержав
чин

значкового

товариша

Має

підданих

і 2 3 4 5

1. Яків Хенцинський син значкового

товариша

1760 1761

2. Андрій Зорич з виборних
козаків

1771 1771 22 підсу-
сідки

3. Роман Островський син сотника 1760 1767 6

4. Антон Чернушевич син значкового

товариша

1757 1760 5

5. Павло Дерда з козаків 1755 1771 1 підсусі-

док

6. Іван Панамаренко син значкового

товариша

1769 1772 7 підсусід-
ків

7. Яків Лук янович син абшитовано-

го значкового

товариша

1769 1772 4 підсусід-
ки

8. Сава Дем яненко з сотенних

хорунжих

1764 1771

9. Степан Падун з виборних
козаків

1768 1773 6

10. Іван Загоровський звання козачого 1760 1772

11. Олексій Харченко з полкових

канцеляристів

1769 1773

12. Дмитро Злотков-

ський

син абшитовано-

го значкового

товариша

1772 1773

13. Іван Явон син курінного
отамана

1760 1774

14. Федір Кропков-
ський

чину не мав 1775

15. Яким Сердеков син військового

товариша

1769 1776 3

16. Антон

Мисливський

з полкових

канцеляристів

1771 1774

17. Павло Вуяхевич син священика 1769 1774

18. Павло Леонтович з курінних
отаманів

1768 1776 5

19. Олексій Шатський з козаків 1760 1774

20. Силвятей Пищхи-
ка

з козаків 1760 1776 3 підсусід-
ки

21. Іван Кличинога з полкових

канцеляристів

1766 1772 10

22. Федір Стеценко з канцеляристів 1769 1776
23. Матвій Бурми-
чевський

з

підканцеляристів гродського су-

ДУ

1769 1776

24. Петро Філяревич з сотенних

канцеляристів

1770 1776
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1 2 3 4 5

25. Федір Богомулець СИН військового

товариша

1769 1777

26. Петро Богомулець син військового

товариша

1776 1777

27. Прокіп Росинський син сотенного

отамана

1764 1777

28. Яким Таличенко з сотенних

хорунжих

1773 1778

29. Кирило Красний син військового

товариша

1763 1773 3

ЗО. Осип Красний син військового

товариша

1769 1773 4

31. Іван Радислав-
ський

з полкових

канцеляристів

1776 1778 105

Із 70-х рр. XVIII ст. чин значкового товариша надавався полковим і сотенним

урядовцям та служителям при виході у відставку як нагорода за військову службу.
Зокрема, сотенного осавула Переяславського полку Доброштана звільнено зі
служби з наданням йому звання значкового товариша (1776 р.)23. Таке ж звання

присвоєно й колишньому перекладачу Запорозького війська Мавронку (1768 р.)24,
військовим сурмачам Колесничевському, Голубовському, Решетникову і Солянико-

ву25, канцеляристу Переяславської полкової канцелярії Острозькому (1767 р.)26.
Сотенний осавул Київського полку Кузьма Щербина прохав полковника клопотати

перед Малоросійською колегією, щоб та своїм ордером його «от всехъ служебъ
уволила и в награжденіе многопродолжительной многоревностной до сего службы дала

мне чинъ абшитованого значкового товарища» (1778 р.). Козак Миргородського
полку Білоцерківської сотні Тимофій Кабан також прохав Малоросійську колегію

нагородити його в абшит значковим товаришом27.
Як правило, нагорода чином військового товариша відбувалася з відома та за

клопотанням полковника. Так, 1781 р. стародубський полковник Яків Зава-

довський подав рапорт до Малоросійської колегії про звільнення сотенного

писаря Івана Пушкарьова, який служив з 1746 р. «добропорядочно с особливымъ

прилежаніемъ» з клопотанням присвоїти йому чин значкового товариша28. При
звільненні з посади звання значкового товариша одержали: канцелярист

миргородської полкової лічильної комісії Малиновський, писар першої почепської
сотні Ситников, козак Глухівської сотні Кущ29 тощо. Серед архівних матеріалів
зберігається справа про звільнення зі служби у зв язку з хворобою колишнього

запорозького козака Семена Суботи із наданням йому чину значкового товариша

(1766 р.)30. При цьому кожен з них складав присягу на вірність російському
імператору і одержував підтверджуючий документ абшит.

Головним обов язком значкових товаришів була військова служба, яку вони

виконували за власний кошт. Як правило, значкових товаришів залучали до участі у
військових походах. Так, Я. Маркович занотував, що з Генеральної військової

канцелярії надійшов указ про направлення у Гілянський похід значкових і бунчукових
товаришів замість рядових козаків31. Гетьманським указом (1736 р.) було дане

розпорядження в усі полки Гетьманщини про призначення конвоїрів із значкових

товаришів під час переміщення російських армійських полків32.
За розпорядженням полкових канцелярій значкові товариші перебували також у

внутрішніх та порубіжних «командированіяхъ», різних комісіях, на форпостах тощо.
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Наприклад, у 1736 р. із наявного на службі 41 значкового товариша Полтавського

полку до виконання ряду адміністративних та військових доручень залучено 31, а

саме: полковими комісарами по збору коштів на полкових служителів 2, по збору порцій
і рацій 2, по нагляду за вівчарнями 4, в Царичанці при комісії генерал-майора кн. Тру-
бецького для різних доручень 10, при бунчуковому товаришу В. Завадовському для

«помеществованія писма» 1, в Кримському поході першого наряду 5, за полкового

комісара при київській фортеці 1, командиром над 40 козаками у Воронежі 1, за

командира над 50 козаками у фортеці св. Парасковії 1, відправлено з провіантом до
Криму 1, наказними сотниками до Переяслава 3. Із решти 10 значкових товаришів, які
залишалися в полку, 6 «определены к отдачи в магазейны провіанта», а 4 були бідні і

не могли виконувати службу33. З 1732 р. утворено полкові лічильні комісії для

збирання й обліку грошей. До кожної такої комісії із значкових товаришів призначався

комісар, якому підпорядковувалися один із полкових канцеляристів (для письма) та

4 виборні козаки (для караулу і посилок). 1737 р. був розісланий указ Генеральної
військової канцелярії усім полковим урядам про надіслання кожним до м. Глухова
4-х значкових товаришів і козаків для потреб канцелярії34.

З початку XVIII ст. кількість значкових товаришів чітко не визначалась, а

залежала від полкових потреб, волі полковників і спритності козацької старшини.
Царським указом від 8 серпня 1734 р. вона у 10 полках мала не перевищувати

420 чол., а саме: у Ніжинському, Стародубському, Чернігівському,
Лубенському, Полтавському і Переяславському полках по 50 чол., а в Київському,
Миргородському, Прилуцькому і Гадяцькому по ЗО35. Водночас зазначалося, що

значкових товаришів, які не ввійшли до цієї кількості (крім дітей полкової

старшини та інших знатних людей), слід записати рядовими козаками і надалі без

указу Генеральної військової канцелярії до значкових товаришів не включати.

Право надання чину значкових товаришів тривалий час зберігалося за

полковниками. Однак зрештою воно перейшло до Генеральної військової канцелярії
та Малоросійської колегії. «Произвожденіе» значкових товаришів на службу
відбувалося за атестатами від полковників і полкових канцелярій згідно з

визначеною кількістю. Остаточне рішення про надання чину значкових товаришів
залишалося за Генеральною військовою канцелярією та Малоросійською
колегією36. Реєстри (або компути) значкових товаришів зберігалися в полкових

канцеляріях, що давало можливість полковим урядовцям набирати значкових

товаришів більше офіційно дозволеної кількості. Про це свідчить ордер гетьмана

К. Розумовського про заборону полковим канцеляріям призначати значкових

товаришів «сверхъ комплекта» (1763 р.)37.
Значна частина значкових товаришів прагнула одержати посаду військового

урядовця сотника, полкового старшини, канцеляриста, міського урядовця

тощо. Так, значковий товариш Стародубського полку І. Губчиць одержав посаду
почепівського сотника (1735 р.)38. Універсалами гетьмана Д. Апостола
значкового товариша Семена Слюза призначено на посаду лубенського полкового

хорунжого (1732 р.), значкового товариша Андрія Рубця стародубського полкового

хорунжого (1732 р.), значкового товариша Івана Маньківського сотником

Шептаківської сотні (1728 р.)39.
Такі підвищення практикувалися і надалі. Зокрема, значкового товариша

Ільянова призначено сотником у Канівську сотню (1767 р.), значкового товариша
Родіонова почтмейстером Глухівської сотні (1765 р.)40. А значковий товариш
Роман Щерба, який протягом кількох років виконував обов язки кур єра при
Малоросійській колегії, звернувся з проханням нагородити його місцем бурмистра в

Глухівську міську ратушу і призначити відповідне жалування41.
Разом з тим, не всі нащадки козацької старшини і духовенства прагнули до

військової служби, а тому частина з них не бажала одержувати чин значкового
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товариша. Так, у Ніжинському полку визначеної (царським указом 1734 р.)
кількості 50 значкових товаришів на 1752 р. не набиралось. В той же час

старшинські діти син абшитованого полкового сотника Яків Тарасевич, покійного

веркліївського сотника Прокіп і Йосип Адосовські, покійного кролевецького

сотника Андронік, Яків та Євлампій Генварські, покійних значкових товаришів
Федір Прохоровський і Микита Стожок, покійного сердюцького писаря Афа-
насій Нестерович, покійного попа Конотопської сотні Федір Харкевич,

кролевецького протопопа Іван Каленовський, брат кролевецького сотника Дем ян
Огієвський, конотопський відставний отаман Пантелеймон Лобода та писар Іван

Гремов «по одному тому, чтобъ свободно безъ службы жить, званіе значковыхъ

товарищей не ищутъ». На підставі того, що всі вони володіли козацькими

ґрунтами, гетьманське правління прийняло рішення «написать в компутъ

значковыхъ товарищей и привесть ихъ къ тому къ присяге» і відповідно залучати до

військової служби42.
На початку 60-х рр. XVIII ст. згідно з царським указом (від 28 липня 1783 р.)

про перетворення українських козацьких полків на регулярні й карабінерні
полки російської армії, припинила своє існування традиційна система військового та

адміністративного самоврядування в Гетьманщині. На українських землях

запанували загальнодержавні порядки Російської імперії. Українська козацька

старшина як окремий стан втратила свій соціальний статус і була прирівняна в

правах до російського дворянства. Царським указом від 22 грудня 1784 р.

припинялося надання українських козацьких чинів. Козацькі старшинські посади

перейменовувалися у російські табельні чини. Значкові товариші, які залишалися на

військовій службі, були перейменовані, відповідно, на унтер-офіцерів.
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РЕЄСТРИ ЗНАЧКОВИХ ТОВАРИШІВ

(зібрані з різних документів)

ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛК. 1735 р.1
Полку Полтавского значковых товарищей имѣется на лице:

В городе Полтавѣ

Іванъ Буцкый

Данило Захариев
Василій Самарскый

Евстафий Чернополскый

Евстафий Куликъ

Захарий Буцкый
Леонтий Лищенко

Федоръ Бойченко

Итого 9

В сотнѣ первой полковой

Алесій Чернякъ
Итого 1

В сотнѣ второй полковой
Матвѣй Буцкый
Григорий Чуйкевичъ
Федоръ Котъ
Іванъ Старицкый

Итого 4

В сотнѣ Великобудиской
Иванъ и Семенъ Максименкы

Іванъ Цурка
Итого 2

В сотнѣ Решетиловской

Григорий Еременко
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Павло Радионовъ
Степанъ Пыцанскый

Итого 3

В сотни Старосанжаровской
Иванъ Воблий
Павло Котъ

Итого 2

В сотігк Новосанжаровской

Герасим Мелешенко

Григорий Бычъ

Итого 2

В сотн'к Балицкой
Матвѣй Сердюченко

Итого 1

В сотігк Кобыляцкой

Павло Козелскый

Итого 1

В сотн'к Соколской

Андрей Гордискый

Григорий Афанасьевъ

Григорий Штепа

Итого 3

В сотн'к Кышинской

Іванъ Рабецъ

Итого 1

В сотн^ Переволочанской
Іовъ Сенченко

Ныкита Дымитриев
Василий Гегела

Лука Гораінъ

Андрей Сова

Итого 5

В сотн^ Келебердянской
Степанъ Лишенко

Иванъ Паламарчук
Итого 2

В сотни Нехворощанской
Іванъ Палецкый

Итого 1

В сотн*к Маяцкой

Гаврило Штепа

Афанасый Адаменко
Итого 2
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В сотнѣ Царичанской
Яковъ Жадаченко
Іосифъ Бабанскый

Итого 2

В сотнѣ Китайгородской
Ныкита Лохвѣцкый

Итого 1

Всего на лице 42

Да в отлучкы значковіе по первому наряду в полском походѣ
Сотнѣ первой полковой

Іванъ Нащинский
Итого 1

Сотнѣ второй полковой
Леонтий Балясный

Итого 1

всего в отлучках 2.

1 ЦДІА України у Києві. Ф. 94. Оп. 2. Спр. 60. Арк. 2 3. Виносні літери підкреслено.

НІЖИНСЬКИЙ ПОЛК. 1736 р.*
1

Значковые товарищи, имеющиеся ннѣ на лице.

Николай Забула

Петро Панкевичъ

Василь Купченский

Григорий Шрамченко
Василь Дмитренко
Иванъ Писаревский

Васид Дмиращенко

Петро Зимнацкий

Іванъ Стесаевский

Романъ Яненко

Алексій Дрѣмовский
Васид Ярмошевичъ
Григорий Огиевский
Фома Микишенко

Кондратъ Езучевский
І то наличных 15

Значковые товарищи, которые ннѣ не представлений мною на лице

Алексія Демидовского в домѣ немає, но обявлено мнѣ, что он при правлений

сотенномъ батуринскомъ, которого и там при сотенномъ правленіи немає,

а іже онъ отехалъ нѣ от кого поданного извѣстія не получелем*

Григорий Кубраковский в полковой канцилярії отпросидся в домъ для взятя

купчей.

Павла Родавского в домѣ не засталемъ, а обявлено мнѣ, что якоби отправленъ в

Засеймские сотни за нѣякимись дѣлами.
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Іванъ Небаба в битност мою в его дом*Ь росписался под штрафомъ явится в

Глуховѣ на число августа 29 дня, а за чим оного и понині н'Ьтъ не видно.

Итого не явившихся на лице 4.

Войсковый товариш полку Н'Ьжинского Петро Фомичъ.

1 ЦДІА України у Києві. Ф. 51. Оп. З Спр. 5358. Арк. 1. Виносні літери підкреслено.

МИРГОРОДСЬКИЙ ПОЛК. 1766 р.1
Романъ Л'Ьсницкій
Леско М'Ьрчинъ отам[ан] кур[інний]
Грицко Котлацкій
Роменъ Кулега
Сидоръ Костенко
Костя Мостовий

Пронь Столоноженко

Яковъ Чирва

Андрей Ярмакъ
Іван Рублювской

Федко Похилченко

Трохимъ Джелемет
Николай Леонтієвич

Войтекъ Ляхъ

Лукянъ Солонинченко

1 ЦДІА України у Києві. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 101. Арк. 15. Виносні літери підкреслено.

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПОЛК. 1766 р.1

Иванъ Федосовъ
Яковъ Коморовскій
Яковъ Плохута

Василь Ґрембецкій
Стефан Якимовичъ
Иванъ Даничъ

Павел Товстолесъ І
Иванъ Кужелній j
Евтихій Слуцкій

Петро Силечъ

Иванъ Красовскій
Новъ Соноцкій

Гаврило Красновскій
Иванъ Дубовикъ
Яковъ Довгаль

Гаврило Ґурскій
Еремей Ребуса
Иванъ Кладкевичъ

Федоръ Загалскій

Иванъ Загалскій

при комисаріят^ ншЬ щетчиномъ

в доправки кварталныхъ денегъ

сей взялъ з полковой канцеляріи аттестатъ для испро-

шения в главной командѣ уволнения от службы
в содержанії казенних денегъ видения скарбца полкового

городовимъ черниговскимъ квартермистромъ

по комисарству под щетомъ В полковой щетной комми-

СЄЇ

сії оба в доправки кварталних денегъ

в команде засечной в надсмотренії работников

по щетной коммисії в доправки доімокъ

определенъ к доправки кварталних денегъ в поветъ

Менскій

сії оба в доправки кварталних денегъ

по щетной коммисеї в доправки до імокъ

сії оба посилаются в полскую пограничную коммисию
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Яковъ Бубликъ
Петро Иванина
Иванъ Ярковскій

Иванъ Мининъ
Михайло Доморка

1 ЦДІА України у Києві.

Карпъ Луценко
Степанъ Воловикъ

Давидъ Супруненко

Демянъ Дирда

Федоръ Мелникъ

Михайло Вечорка
Павелъ Демяновичъ
Іванъ Вакуловский

Кондратъ Карпенко
Михайло Тихоновичъ

Михайло Жуковскій

Григорій Пашевскій

Петро Холодовскій

Іван Задирака

Петръ Алексеевъ

Данило Павловскій

Тихоній Яковлевъ

Іванъ Івановъ

Григорій Алексеевъ

Іванъ Павловскій

Матвей Скомакъ

Василь Назаревскій
Іванъ Тимофеевъ

Дмитрий Елимов

Павелъ Пархомовъ

Евфимъ Ивановъ

1 ЦДІА України у Києві.

Давидъ Супруненко

Демянъ Дирда

Федоръ Мелникъ

в доносе на сотника березинского Сахновского

посланъ в город Тулу в сил'ѣ указа канцелярії

Скарбу войскового

в должности городнической по указу Малороссійской
Коллегії

- Ф. 108. Оп. 2. Спр. 1853. Арк. 4 5. Виносні літери підкреслено.

ГАДЯЦЬКИЙ ПОЛК. 1772 р.1

синъ значкового товариша

з рядовихъ Козаковъ

зъ шляхетства

изъ шляхетства

синъ значкового товариша

зъ шляхетства

зъ шляхетства

зъ шляхетства

изъ священическихъ чиновъ

синъ значкового товариша

зъ шляхетства

синъ значкового товариша

зъ шляхетства

синъ Никитов, зъ шляхетства

асигнованний значковий товариш, синъ значкового

товариша

синъ Тимченко, войскового умершего товариша синъ

синъ пенчукъ, съ асигнованныхъ въ значковые

товарищи

синъ Тимченко, синъ асаула полкового абшитованого

асигнованный значковый товариш, синъ сотничей

изъ полковыхъ старшинъ Войска Запорожского
низового

зъ асигнованныхъ в значковые товариши

синъ войскового товариша

абшитований значковый товаришъ, синъ кошовий, об-

ретается в городе Гадячу
абшитований значковый товаришъ, син Алексеевъ, об-

ретается в местечке Комшиной

неслужащій значковий товаришъ, синъ Рабяжскій, об-

ретается въ службе по договору у поставщиковъ в Пере-
копске при посте провианта.

Ф. 54. Оп. 3. Спр. 6768. Арк. 21 зв. 27 зв., 64 зв.

ГАДЯЦЬКИЙ ПОЛК. 1775 р.1

зъ рядовихь Козаковъ

зъ асигнованныхъ в значковые товариши

съ Козаковъ
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Сидоръ Пащевский
Улас Скочко

Иван Вакуловский
Михайло Вечорка

Петро Холодовский
Алексей Никитовъ

изъ полковыхъ канцеляристъ

зъ выборныхъ Козаковъ

изъ канцеляристъ полковыхъ

синъ значкового товариша

синъ значкового товариша

зь рядовыхъ Козаковъ

Исаакъ Пенчукъ зъ асигнованнихъ в значковые товариши

Прокопъ Золотаревский сынъ сотничий

Федоръ Левошко зъ хорунжихъ сотенних

Матвей Козменко зъ виборнихъ Козаковъ

Динись Мартиновъ
Василий Ивановъ
Иванъ Тимофеевъ
Данило Тимофеевъ

Абшитовані значкові товариші
синъ Гуржевой, в местечке Зенковъ

синъ Симонъ, в местечке Веприкъ
синъ Тимофеенко, в местечку Веприку
синъ Тимофеенко, в местечку Веприку

1 ЦДІА України у Києві. Ф. 54. Оп. 3. Спр. 9566. Арк. 7 зв. 11, 76 зв. 77 зв. Ви

носні літери підкреслено.

Ларіонъ Довґаль
Григорій Тризна
Іванъ Тризна
Павелъ Краскувскій
Іванъ Миничъ
Емелянъ Коржъ
Максимъ Жуковский
Іванъ Войцеховичъ
Алексей Даниловъ
Василь Плахуча
Василь Ґрембицкій
Василь Красовскій
Гаврило Ґурскій
Іван Забулскій

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПОЛК. 1772 р.1

з полковыхъ канцеляристъ

з полковыхъ канцеляристъ

з полковыхъ канцеляристъ

зъ сотенного асаула

съ Козаковъ

синъ значкового товариша

зъ канцеляристъ суда земского

синъ бунчукового товариша
синъ Шукчи, з асауловъ сотенныхъ

зъ полковыхъ канцеляристъ

синъ значкового товариша

з сотеннихъ асауловъ

синъ священический
синъ значкового товариша

Еремій Рябуся синъ значкового товариша

Сидоръ Кнажиковский синъ значкового товариша

Дмитрій Баранъ синъ войскового товариша

Павелъ Толстол'Ьсъ

Павелъ Тиховичъ

Федоръ Радиевъ

Петръ Силичъ

Петръ Іванина

Яковъ Бубликъ
Іван Геладкевичъ

Алексій Харченко

синъ значкового товариша

синъ сотника

синъ войскового товариша
синъ абшитованого значкового товариша

с Козаковъ

с Козаковъ

с Козаковъ

съ полковыхъ канцеляристъ

Филимонъ Богдановичъ уволненый от служби, жительствующий въ селе Реп-

кахъ

Иванъ Демяновъ синъ Половецкий, уволнений от службы значковий

товарищъ, жительствующий нн^ при зяте своему возном

сотшЬ Роиской Іваску Стодол'Ьнском в селе Халявишк
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Евфимъ Федоровъ

Антонъ Половецкій

Іванъ Михайловъ
Половецкій

Марко Рашко

Лукянъ Кривковичъ

1 ЦДІА України у Києві.

Виносні літери підкреслено.

Іванъ Билецкий

Федор Кахничевский

Павло Галенковский

Іванъ Голевецъ

Іванъ Чепурко

Макар Задимидко

Василь Тимошевский

Корней Шуєнко
Кирило Тодорский
Антонъ Соломаха

Романъ Билецкій
Устимъ Салогубъ

Петро Кондратенко

Дмитро Войташевский

Ілля Севаскуловъ
Іванъ Нечай

Максимъ Сидоровъскій

Григорий Оноприйко
Павло Запара
Антонъ Левенецъ
Антонъ Руденко
Яков Кириченко
Іванъ Недбайло

Федор Василенко

Григорий Суханский

Петро Романовичъ

Васил Бутейко

Андрей Леонтиевъ

Кондратъ Гулейко
Михайло Келемберъ
Михайло Тарасевичъ
Степанъ Войтенко

Іванъ Куриленко
Хома Тарасенко

Иосифъ Жила

Григорий Кисловичъ

Петро Іваненко

синъ Половецкій, абшитований значковый товарищъ,
жительствующий в сел'Ь ХалявишЬ

за старостю и слабостю и за убожествомъ без войсковой

службы в дом*Ь жительствует

абшитованный значковий товариш, жительствуетъ в се-

ле ХалявшгЬ, уволненый от всех служебъ

уволненый от службы, жительствующий В СЄЛ"Ь Росщах
абшитованний значковий товариш» жительствующий в

селе Церковищах

Ф. 54. Оп. 3. Спр. 6767. Арк. 13 зв. 24 зв., 73 зв. 74 зв.

ПРИЛУЦЬКИЙ ПОЛК. 1775 р.

синъ значкового товариша

с козаков

синъ значкового товариша

званія козачого

синъ значкового товариша

синъ возного ичанского

синъ войскового товариша
с козаков Войска Запорожского
синъ значкового товариша

синъ значкового товариша

синъ значкового товариша

синъ значкового товариша

синъ значкового товариша

с Козаковъ

съ козаков

синъ отставного сотника

с казаковъ

синъ значкового товариша

с казаков Окчи Запорожской
синъ значкового товариша

с казаковъ

с Козаковъ

синъ значкового товариша

синъ козачий

синъ поповъ

с канцеляристъ полковыхъ

с Козаковъ

с Козаковъ

синъ отставного сотника

синъ значкового товариша

с Козаковъ

синъ значкового товариша

синъ войскового товариша
с Козаковъ

синъ значкового товариша

синъ козачий
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Леонтий Сергиенко

Карпъ Радченко

Федор Шворовъ
Іван Ческолъ

синъ мѣщанский
синъ козачий

с полковыхъ канцеляристъ

з старшинскихъ детей

1 ЦДІА України у Києві. Ф. 54. Оп. 3. Спр. 9564. Арк. 26 зв. 34 зв. Виносні літери

підкреслено.

ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК. 1778 р.1

Сергей Сезюновичъ

Григорий Кардашевский
Григорий Пащенковъ
Алексей Гурвичъ
Трофимъ Петренко
Иванъ и Горикъ Роздобудъский заедно

Петро Купчинский
Кирило Коломиецъ
Иванъ Кмола
Семенъ Диковскій
Андрей Бурдунъ
Евстафий Медовникъ
Пантелеймонъ Исаевичъ
Алексей Острожский
Иванъ Якубовский
Тихонъ Загорулко
Денисъ Манталъ
Иванъ да Иванъ и Алексей Суленки заедно

Петро Гдурский
Петро Прохоровичъ
Петро Опікало
Романъ Гриценко
Кондратъ Рева

Семенъ и Сава Мехеди заедно

Иосифъ и Семенъ Соломахи заедно

Алексей, Петро и Гаврило Бачей заедно

Иванъ Великий

Лукянъ Гавриленко
Романъ Грищенко
Филонъ и Яковъ Гриший заедно

Омелко Петрашевичъ
Иванъ Суленко, Степанъ Василенко заедно
Яковъ Демченко

Демянъ и Семенъ Корови заедно
Иванъ и Антонъ Мезини заедно
Павелъ Красавский
Павелъ Журба
Иванъ Платковский

Андрей, Степанъ, Никита и Леонтий Заїки заедно
Василь Ищенко
Степанъ Матвеевский
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Петро Протченко
Павелъ Кулешъ
Яковъ Зубенко
Федоръ Губовъ
Мартинъ Бурликъ
Семенъ Якимовичъ
Романъ Матвиевичъ
Семенъ Деркачъ
Петро Навецкий

Итого значковихъ товарищей 50

1 ЦДІА України у Києві. Ф. 763. On. 1. Спр. 581. Арк. 3 4.

СТАРОДУБСЬКИЙ ПОЛК. 1778 р.1

Андрей Карновичъ
Емелянъ Страшненко
Филипъ Филоновъ

Михайло Булашевичъ
Михайло Ноздра
Михайло Рославецъ

Александръ Горляневичъ

Петръ Свенцицкій

Андрей Чернявскій

Евфимъ Щерба

Григорій Ґолембатовскій

Григорій Засулскій
Павелъ Варявскій

Карпъ Ноздра
Михайло Подолскій
Степанъ Карновичъ
Иванъ Яніченокъ

Парфенъ Дементіевъ

Петръ Базилевичъ

Трофимъ Плаксій

Григорій Кореневскій
Василь Ноздра

Демянъ Базилевичъ

1 ЦДІА України у Києві. Ф. 763. Оп.1. Спр. 580. Арк. 101.

Ноші видання

Універсали Богдана Хмельницького. 1648-1657 / Упор. І. Крип'якевич, І. Бутич.
-

К.: Альтернативи, 1998. - 383, [32] с., іл. - (Матеріали до українського
дипломатарію. Серія І. Універсали українських гетьманів).



ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗЕМСТВ

НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Сергій РІЗНИЧЕНКО
Вступна стаття, публікація, коментарі

вільнення селян від кріпосної залежності зумовило неможливість

подальшого існування в Російській імперії старої системи управління
місцевими господарськими справами, побудованої на застосуванні

вотчинної влади поміщиків. Шукаючи нові механізми управління селянами і

організації виконання повинностей, царський уряд розробив та здійснив земську
реформу 1864 р., внаслідок якої на губернському і повітовому рівнях
створювалися всестанові представницькі установи земські зібрання та управи. Якщо
селянська реформа сприяла радикальним змінам в економічному ладі держави, то

запровадження органів місцевого земського самоврядування суттєво зачіпало

підвалини її політичного ладу. Поряд із надцентралізованим державним
апаратом управління почав діяти громадський інститут урядування, що перебрав на

себе частину місцевих управлінських функцій, які до того належали виключно

державним установам.

Згідно підписаного Олександром II законодавчого акту «Положення про

губернські та повітові земські установи», до компетенції виборних земств увійшли
місцеві господарсько-культурні справи: організація виконання земських

повинностей, завідування місцевими шляхами сполучень, закладами опіки, медичним
і ветеринарним обслуговуванням, протипожежними заходами і страхуванням
майна, піклування про народну освіту, сприяння розвитку землеробства,

торгівлі та промисловості1. Створенням земських установ уряд передбачав
підвищити ефективність управління земським господарством і звільнити місцевий

адміністративний апарат від другорядних справ, зосередження на яких

негативним чином позначалося на оперативності здійснення його основних фіскально-
поліцейських функцій2.

Проте здійснити такий акт відчуження влади самодержавство могло лише за

умови повного довір я до складу органів земського самоврядування. Тому,
незважаючи на декларовану всестановість, була запропонована виборча система, яка,

використовуючи принцип майнового цензу і поділ виборців на курії,
забезпечувала переважання в земствах представників дворянства політичної і

соціальної опори царизму3.
Земська реформа 1864 р. поширювалась лише на ті регіони імперії, в яких не

виникало сумнівів щодо лояльності місцевої еліти до трону. Так, з 1865 р. до

1876 р. земські установи розпочали свою діяльність у 34 губерніях і Області
Війська Донського, в т. ч. і в шести українських губерніях: у Херсонській,
Полтавській, Чернігівській і Харківській у 1865 р., у Катеринославській і

Таврійській у 1866 р.4 На відміну від Лівобережної, Слобідської та Південної

України, у губерніях Правобережної України тривалий час земств не було саме

через те, що сполонізована провідна верства краю була яскравим виразником

культурно-державної традиції Речі Посполитої. Починаючи з 1831 р.
пріоритетним завданням внутрішньої політики царизму на Правобережжі стало

посилення російського впливу і поступове знищення ознак «польськості» цього регіону.

Київські генерал-губернатори, змінюючи один одного, ініціювали та очолювали

заходи, спрямовані на вирішення названого завдання: впровадження російської
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мови в державних установах, підтримку православного духовенства і семінарій,
заборону католицьких шкіл і зросійщення шкільної освіти, інтеграцію шляхти в

імперські адміністративні структури, переведення безземельної шляхти до

розряду податної категорії одновірців, обмеження права придбання сполонізованим
населенням землі виключно успадкуванням і надання пільг при її купівлі
православним дворянам, звільнення від кріпосної залежності селян на значно

вигідніших, порівняно з іншими регіонами, умовах5.
У той час, коли в більшості українських губерній діяльність земств сприяла

розвитку кооперативного руху, поширенню агрономічних знань, піднесенню рівня
народної освіти, медичного і ветеринарного обслуговування, на Правобережній Україні
все більше відчувалися негативні наслідки відсутності земського самоврядування.

Тут зберігалися державна система управління місцевими справами, визнання

неефективності якої було однією з причин земської реформи 1864 р. До кінця сторіччя
неможливість створення виборних земств на Правобережжі обґрунтовувалася
неприйнятністю переважання у них місцевого неросійського дворянства. Лише у

1901 р., через 37 років після 1864 р., київський генерал-губернатор М.І. Драгомиров
порушив питання про поширення земської реформи на Правобережну Україну.
Подана генерал-губернатором у всепідданійшому звіті царю оцінка існуючої системи

управління земськими справами цікава тим, що в ній перша особа місцевої урядової
адміністрації визнає нездатність бюрократичного механізму державних установ
забезпечувати відповідний потребам часу рівень культурно-економічного розвитку
краю (док. № 1).

Хоча Драгомиров доводив безпідставність побоювань впливу на земство спо-

лонізованої шляхти, яка на 1897 р. складала всього 6 % населення

Правобережжя і володіла 20 % землі6, уряд виявився неготовим дозволити населенню краю

обирати органи земського самоврядування. Натомість у трьох правобережних
губерніях у 1903 р. були створені нові державні установи комітети та управи у

справах земського господарства. Окрім чиновників різних рангів і відомств, до

їхнього складу увійшли повітові гласні (по 2 від повіту), яких призначав міністр
внутрішніх справ7. Таким чином уряд досягав подвійної мети: з одного боку, до

управління земськими справами залучалися місцеві «обізнані люди», з іншого

ретельним добором гарантувалася їхня благонадійність.

Рішення про запровадження виборних земств у західних губерніях було
прийняте в зв язку з необхідністю зміни порядку виборів членів Державної Ради від
цих губерній, за яким зібрання великих землевласників обирали переважно
поляків. Передбачалося, що надання більшості місць у земствах Західного краю
православному населенню забезпечить обрання членами Державної Ради
представників російського дворянства8. Згідно Указу Сенату від 14 березня 1911 р.,

прийнятого у надзвичайному порядку за ст. 87 Основних законів, на

Правобережну Україну поширювалася дія Положення про земські установи 1890 р., яке

значною мірою було позбавлене демократичних рис земського Положення

1864 р. Але разом з тим застосування Положення 1890 р. на Правобережжі
сполучалося зі значними змінами у виборчій системі, які, як зазначалося в законі,

були викликані необхідністю забезпечення «справедливих интересов русского
населення»9. Замість станових курій (поділу виборців на дворян і недворян), як

в інших земських губерніях, тут запроваджувалися національні курії. Для

обрання земських гласних у Волинській, Київській та Подільській губерніях
повітові виборчі зібрання та з їзди поділялися на два національні відділення:
«російське» і «польське». До першого зараховувалися всі «неполяки», до

другого особи «польського походження». Визначення польської ідентичності
викликало певні труднощі, що зумовлювало необхідність відповідних урядових

роз яснень (док. № 2). Норму чисельності гласних, що обиралися кожним
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відділенням, було встановлено таким чином, щоб гарантувати переважання в

розпорядчих органах земського самоврядування повітових і губернських

зібраннях представників православного населення. Так, у трьох

правобережних губерніях від «польських» відділень обиралося лише 13,9 % повітових

гласних, тоді як від «російських» відділень і сільських громад 86,1 %, а

губернських гласних відповідно 15 % і 85 %10. Вказаній меті слугувала і вимога

закону при обранні виконавчих органів земських управ надавати

абсолютну більшість місць особам від першого («російського») відділення і від сільських

громад. Щоб уникнути непорозумінь на Правобережжі, де значну частину

населення становили також євреї, до указу 14 березня 1911 р. було включено статтю,

яка позбавляла їх виборчих прав, хоча й за Положенням 1890 р. євреї до земства

не допускалися.

Зважаючи на переважно невеликі за розміром маєтки російських дворян і по-

кладаючи надії на антипольські настрої селянства, уряд зменшив удвічі
майновий ценз, завдяки чому коло земських виборців суттєво розширилося. Повний

майновий ценз, власникам якого надавалося право безпосередньої участі у
виборчих зібраннях, на Правобережжі становив 50 100 дес. землі або нерухомість

вартістю 7 500 крб. Дрібні і середні власники, нерухоме майно яких складало не

менше 1/10 частки повного цензу, обирали на попередніх виборчих з їздах
уповноважених на повітове виборче зібрання. У кожному повіті скликалося два

з їзди: у першому брали участь власники щонайменше 1/5 частки повного цензу,

у другому власники 1/10 частки цензу. Причому вони також поділялися на два

національні відділення. Чисельність уповноважених, що підлягала обранню
кожним із них, визначалася кількістю повних цензів, на які можна було
поділити нерухоме майно прибулих до відділення власників. Таким чином

представництво «однодесятників», до складу яких входили заможні селяни та інші дрібні
власники, і «одноп ятників» (середніх власників) прямо пропорційно залежало

від їхньої організованості чим більше «дрібноцензовиків» прибувало на з їзд,
тим більше уповноважених вони могли делегувати. Побоювання непередбачува-
ності поведінки цієї найчисельнішої категорії виборців («дрібноцензовики»

складали понад 80 % усіх виборців) викликало появу таємних інструкцій, які

зобов язували губернаторів вживати заходи, спрямовані на зменшення кількості її

представників (док. №№ 2, 3).

Надзвичайно важливою процедурою за своїми наслідками на результати

виборів було укладання списків земських виборців, оскільки незгадані у них особи не

мали права брати участь у виборчих зібраннях і з їздах. За «Правилами про

порядок введення в дію Положення про земські установи у 6-ти західних губерніях»,
затвердженими ЗО березня 1911 р. міністром внутрішніх справ, місцевий урядовий
нагляд за поширенням земської реформи на Правобережну Україну здійснювався
генерал-губернатором краю, а всі місцеві розпорядження щодо її втілення входили

до компетенції губернаторів. На повітові управи у справах земського господарства

на чолі з предводителями дворянства покладалася підготовка виборчих списків на

перше триріччя, а все діловодство зосереджувалося в губернських присутствіях у

земських і міських справах під головуванням губернаторів11.
З першим опублікуванням списків у місцевих «Губернских ведомостях»

розпочинався відлік часу, протягом якого зацікавленим особам дозволялося подавати заяви

про внесення до них змін та доповнень. Виправлені управами за скаргами виборців
списки подавалися на розгляд губернатору, який під час їхньої перевірки усував від

виборів окремих представників небажаних для уряду верств населення католиків,

середніх та дрібних власників.

Проте внесення до списку не гарантувало виборцям здійснення їх виборчих прав.

Не менш важливим моментом була поінформованість про день, час і місце проведен-
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ня виборів. Розроблені управами пропозиції про строки скликання виборчих
зібрань і з їздів у межах з 7 по 22 липня затверджувалися губернатором, який був
зобов язаний довести цю інформацію до відома виборців. Уряд вирішив поширювати
на Правобережну Україну існуючу в інших губерніях практику розсилки в повіти

особливих повісток і пропонував губернаторам обмежуватися оголошеннями у «Гу-
бернских ведомостях» (док. № 2). Цей захід вживався проти «дрібноцензовиків»,
більшість яких, мешкаючи у віддалених від адміністративних центрів місцях, не

діставала вчасно відповідної інформації і тому не могла взяти участь у виборах.
Губернатори і генерал-губернатор краю були зобов язані щотижня

телеграфувати міністру внутрішніх справ про хід земських виборів і надсилати докладні
відомості. Після завершення виборів уряд найбільше цікавили політичні
уподобання обраних земських гласних, ступінь впливу на них неросійських соціально-
економічних чинників та ставлення до реформи сполонізованих гласних (док.
№№ 4, 5). Таким чином, на всіх етапах поширення реформи на остаточно не-

зросійщений край здійснювався дієвий контроль за втіленням урядового курсу.

Отже, до 1911 р. самодержавству не вдалося нівелювати відмінності між

Правобережною Україною і внутрішніми губерніями імперії, тому запровадження

земського самоврядування тут здійснювалося за суттєво зміненою виборчою
системою, яка свідчила про прагнення царизму перетворити земство на засіб

посилення в краї російського впливу. Завдання підвищення ефективності управління
місцевим господарством відсувалося на другий план і підпорядковувалося велико-

державницькій ідеї інтеграції західної окраїни у склад Російської імперії. З
точки зору уряду необхідною умовою надання земствам Правобережжя
«російського» характеру було забезпечення у них гарантованої більшості
представникам православного дворянства. З цією метою встановлювалася

максимально низька норма представництва католиків і вживалися заходи, що мали

перешкодити надмірному впливу середніх і дрібних власників, які не вважалися

цілком благонадійними. Якщо виборчі квоти для поляків були зафіксовані у

законодавчих актах, то заходи проти «дрібноцензовиків» вживалися на підставі

безпосередніх конфіденційних інструкцій губернаторам, які відкладалися в паперах

губернських присутствій у земських та міських справах. Незважаючи на те, що

більшість запропонованих до публікації документів адресована київському

губернатору, вони репрезентують політику царизму стосовно всієї Правобережної
України, оскільки такі циркуляри надсилалися усім трьом губернаторам краю.
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N2 1

1901 р.1 Із всепідданійшого звіту київського, подільського та

волинського генерал-губернатора М.І. Драгомирова2 Миколі II про
нездатність державних установ управляти місцевим господарством на

Правобережній Україні.

Теперь благоустройство края, в значительной степени зависящее от

правильной постановки земского хозяйства, находится в печальном положений.

Земским хозяйством заведуют разнородные учреждения, мало

компетентные, не имеющие связи с плательщиками земских сборов, стесненные в

своей деятельности бесчисленными формальностями, мертвящими живое тело.

Обязанности, возложенные в губерниях, где введены земские

учреждения, на губернские и частью на уездные земские собрания и управы,
исполняются в губерниях Юго-Западного края3 распорядительными

комитетами, приказами общественного призрения и частью губернскими
правленнями. При этом одна и та же отрасль хозяйства ведается разными

учреждениями. Так, например, больницы и фельдшерские школы состо-

ят в ведений приказов, а сельские лечебницы и вся сельская медицина в

ведений врачебного отделения губернского правлення.

Большая часть этих учреждений состоит из представителей разных
административные ведомств, занятые своими прямыми обязанностями и

относящихся к участию своему в земском деле как и чему-то

постороннему. При частых перемещениях эти представители разных ведомств,

компетентные в своем деле, нередко совершенно не знакомы с сложными ме-

стными условиями, без знання которых невозможно разрешение вопросов

земского хозяйства. Фактически все вышеозначенные присутствия заме-

няются иногда единоличной властью губернаторов, а часто всем делом

бесконтрольно заведуют секретари присутствий, так как члены, не

интересуясь делом, только подписывают готовые журналы, а губернаторы,
даже добросовестные и способные, будучи завалены массой работы по ис-

полнению своих сложных обязанностей, при всем желании, не в состоя-

нии уделять много времени для подробною ознайомлення с

многочисленными, подчас мелочными хозяйственными вопросами.
Болыним недостатком организации земского хозяйства служит также

отсутствие уездных исполнительных органов. Если для некоторых сторон
его они и существуют, то только номинально, фактически же все функции
их исполняются чинами полиции, и без того обремененными
многочисленными обязанностями и обыкновенно также мало компетентными в

земском деле.

Кроме недостатков организации учреждений, ведающих земское

хозяйство, условия деятельности их также совершенно
неудовлетворительны. Деятельность их связана трехгодичными сметами4 и уже по одному

этому лишена надлежащей эластичности, способности приноравливаться

к требованиям жизни. Часто дела, требующие скорого разрешения в инте-

ресах населення, вызывают продолжительную переписку и разрешаются

несвоевременно. Бывали случаи, что восстановление какой-нибудь сго-

ревшей прачечной при богоугодном заведений вызывало переписку,

которая тянулась восемь девять лет.

Самые назначения по сметам, при продолжительности сметного периода,

часто не могут быть сколько нибудь точно соображены с размером потребное-
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тей. Отсюда ряд замедлений и затруднений как при расходовании смет, так и

при испрошении сверхсметных кредитов. В результате получается тяжкий

ущерб правильному веденню земского хозяйства, с избытком поглощающий

ту экономию, которая достигается упрощенный порядком заведывания.

Указанные недостатки организации учреждений, заведывающих зем-

ским хозяйством, и способа их деятельности пагубно отражаются на всех

отраслях земского дела.

Разверстка земских повинностей, вследствие отсутствия надлежащих

оценочных работ и устарелостей действующего устава об этих повинностях5,
страдает крайней неуравнительностью. Крестьянское население края,

благодаря лежащим на нем натуральный повинностям, обременено в

значительно большей размере, нежели следовало бы при правильной разверстке
земских сборов и переложении натуральных повинностей в денежные.

Всеподданейший отчет киевского, подолъского и волынского генерал-

губернатора. [Киев], [1901 ]. С. 4 5.

2

1911 р., квітня 27. Розпорядження київського, подільського та

волинського генерал-губернатора Ф.Ф. Трепова6 київському губернатору
О.Ф. Гірсу7 про заходи для посилення російських впливів під час

запровадження земськоїреформи на Правобережній Україні.

Совершенно секретно

Милостивый Государь, Алексей Федорович.
В дополнение к предложению моєму от 27 апреля за № 4391 считаю

необходимый сообщить Вашему Превосходительству для личного Вашего

руководства о некоторых положеннях чисто конфиденциального
характера выработанных мною по соглашению с начальником Главного

управлення по делам местного хозяйства гофмейстером Гербель.
Отнесение лица к той или иной курии несомненно должно быть

тщательно обследовано, причем как общее правило надлежит лиц римско-ка-
толического исповедания относить к польской курии, не вникая в домаш-

ний быт данного лица.

При возникающих серьезных затруднениях внесення лица в одну из ку-

рий предпочтительнее вовсе пропустить такого избирателя под тем или

иным предлогом, каковое обстоятельство, не давая повода к кассации выбо-

ров, может послужить лишь к подаче лицом жалобы в Правительствующий
Сенат и преподание сим последним руководящих по сему предмету указаний
на будущее время. Неправильное же занесение в курию может создать

весьма нежелательное явление кассацию выборов. Из сих соображений
исходя, я не могу не заметйть, что внесение в избирательный список совладель-

цев при наличии среди них лиц римско-католического вероисповедания без

указаний доли владения каждого из них представляется недопустимый во

избежание могущих возникнуть недоразумений.
Что касается вопроса о том, подлежат ли выкресты из евреев устране-

нию от земских выборов, то таковой разрешается в том смысле, что еврей,
хотя бы и принявший православне, к упомянутым выборам абсолютно не

допускается.
Не могу также не остановить внимание Вашего Превосходительства на

нежелательности посылки особых повесток по уездам о предстоящих выборах и
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на достаточности помещения соответствующего извещения в губернских ве-

домостях; русские помещики несомненно должны сами мобилизовать свои

силы и принять меры к возможно поголовной явне на выборы представителей
русских землевладений; широкое же оповещение населення о предстоящих

выборах может привлечь большой наплыв мелко-цензовиков, т. е.

контингент избирателей по своей малой культурности совершенно нежелательный.

В связи с опасностью подавления на выборах крупных землевладений
уполномоченными признано соответственным разъяснить, что заинтересованный

лицом, коему по закону предоставлено право обжаловать избирательные
списки, почитается лишь лицо, избирательное право коего нарушено, и следова-

тельно, возможные жалобы со стороны, главный образом, мелко-цензовых о

неправильном включений или невключении в список какого-либо лица, а не

самого жалобщика, подлежат оставлению без рассмотрения.

Наконец, считаю не лишним отметить, что списки не могут быть

исправляемы по своему усмотрению уездной или губернской управой и губерн-
ским по земским и городским делам присутствием, а лишь на оснований

жалоб, принесенных на списки, и замечания Вашего Превосходительства в

порядке надзора о допущенной незаконности при составлении таковых.

Примите уверение в моем уважений и совершенной преданности.
Ф. Трепов.
Державний архів Київської обл. Ф.9. On. 27. Спр. 65. Арк. 48

49. Оригінал.

Na З

1911 р., травня 4. Розпорядження київського, подільського та

волинського генерал-губернатора Ф.Ф. Трепова київському губернатору
О.Ф. Гірсу про заходи для зменшення чисельності виборців з дрібних і

середніх власників на Правобережній Україні
Совершенно секретно

Милостивый Государь, Алексей Федорович.
В дополнение к предложению моєму от 27 апреля сего года за№ 4391

считаю необходимый дать Вашему Превосходительству нижеследующие руко-

водящие указания строго конфиденциального характера, выработанные

Министерством внутренних дел по предварительном, со мной, соглашении.

1. Если при первом опубликовании избирательных списков показаны

наследники того или иного имущества без указания их имен и фамилий,
а равно и числящейся за каждым из них доли имущества, то из списков за

№№ 4 78 таких «наследников» следует исключать, по спискам же

цензових владельцев вносить исправления, собирая необходимые для сего

данные.

2. Оказавшихся невнесенными владельцев неземельных имуществ на

арендуемой или чиншевой земле в городских поселеннях9 надлежит
вносить в список лишь в случае поступивших от них заявлений; этим указа-

нием в особенности надлежит руководствоваться в отношении средних и

мелких владельцев.

3. Созыв избирательных съездов и собраний ранее 7 июля будет мной раз-

решаться по возбуждении о сем местным губернским начальством соответст-

вующих ходатайств; напротив, ни при каких условиях созыв избирательных
собраний и съездов не должен быть назначаєм позднее 22 июля. Раннєє на-
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значение выборов имеет то преимущество, что владеющие цензовыми

недвижимостями в нескольких уездах смогут принять участив в выборах во всех

уездах, в коих расположены их имущества. Для сего вообще представлялось
бы желательный назначать земские избирательные собрания в отдельных

уездах в различные сроки.

Примите уверение в совершенной почтении и преданности.
Ф. Трепов.

Там же. Арк. 51. Оригінал.

№4
1911 р., липня 8. Пропозиція київського, подільського та

волинського генерал-губернатора Ф.Ф. Трепова до київського губернатора О.Ф. Гірса
з переліком питань, за якими подається характеристика земських

гласних Міністерству внутрішніх справ.

Совершенно доверительно

В дополнение к предложению от 8 cero июля за № 7430 прошу Ваше

Превосходительство представить в Главное управление по делам местного

хозяйства подробную характеристику лиц, избранных земскими

гласными в вверенной Вам губернии.
Особое внимание подлежит обратить на следующие вопросы:

1. Политическое направление (правый, умеренный, левый).
2. Не обнаруживая ли в том или ином политической направлений

особой деятельности? В чем именно выразилась эта деятельность?
3. (В отношении земских гласных из лиц русского происхождения) не

состоит ли в родственных отношениях или свойстве с поляками?

4. (Тоже) не состоит ли в экономической зависимости от поляков? В

чем именно она выражается?
5. (Тоже) не состоит ли в экономической зависимости от евреев? В чем

именно она выражается?
6. (Тоже) не тяготеет ли к польскому обществу? В чем это выражается?
7. (По отношению к полякам и не русский вообще) не тяготеет ли к

русскому обществу? В чем это выражается?
8. Какой домашний язык в обиходе?
9. Не обнаруживая ли отрицательного отношения к земской реформе?

В чем это выразилось?
Сведения эти прошу Ваше Превосходительство сообщить гофмейстеру

Гербелю не позднее, как по истечению двух недель со времени окончания

выборов, а в копиях представить мне.

Генерал-губернатор, генерал-адъютант Трепов.
Управляющий канцелярией Туманов.

Там же. Арк. 156. Оригінал.

№5
1911 р., серпня 12. Подання київського губернатора О.Ф. Гірса до

Головного управління в справах місцевого господарства Міністерства
внутрішніх справ з відомостями про політичну орієнтацію та

національну приналежність гласного І.К. Столигво.

Секретно
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В главное управление по делам местного хозяйства.

Вследствие предложения киевского, подольского и волынского

генерал-губернатора от 8 июля сего года за № 7440 препровождаю при сем в

Главное управление подробную характеристику уездных земских

гласних Киевской губернии, избранных на трехлетие с 1911 года.
К этому считаю необходимый дополнить, что в состав гласных Берди-

чевского уездного собрания надлежит включить избранного в члены

Бердичевской земской управы10 Столыгво Ивана Каэтановича

(избирательный список форма№ 2-й, порядковый № 120). Характеристика Столыгво:
по политическому направленню левый, особой деятельности в

политической отношении не обнаруживает, тяготения к русскому обществу не

имеет; постоянный домашний язык в обиходе польский; к

осуществляемой земской реформе относится так же отрицательно, как и все поляки.

Губернатор, камергер высочайшего двора Гирс.
Там же. Арк. 161. Засвідчений відпуск.

Коментарі

1 Датується за часом перебування М.І. Драгомирова на посаді київського, подільсько-
го та волинського генерал-губернатора.

2 Драгомиров Михайло Іванович (1830 1905) російський державний і військовий

діяч, учасник російсько-турецької війни 1877 1878 рр., генерал від інфантерії,
командуючий військами Київського військового округу, місце київського, подільського та

волинського генерал-губернатора посідав у 1897 р. до призначення у 1903 р. членом

Державної Ради.
3
Згідно адміністративно-територіального поділу Російської імперії до Південно-

Західного краю входили Волинська, Київська і Подільська губернії.
4 Йдеться про кошторис надходжень і видатків на місцеві господарські справи. На

відміну від Правобережної України, в губерніях, де існували земства, кошторис щорічно

укладався земською управою і затверджувався земським зібранням, що дозволяло більш

оперативно задовольняти потреби розвитку адміністративно-територіальної одиниці.
5 У губерніях Правобережної України до 1903 р. діяв «Статут про земські повинності»

1857 р.
6
Трепов Федір Федорович (1854 1938) російський державний і військовий діяч, у

1898 1903 рр. київський губернатор, з 1903 р. сенатор, з 1905 р. член Державної
Ради; призначений у грудні 1908 р. київським, подільським та волинським

генерал-губернатором, перебував на цій посаді до скасування Київського генерал-губернаторства у 1914 р.
7 Гірс Олексій Федорович виконуючий обов язки київського губернатора з 1909 по

1911 р., протягом 1912 року посідав цю посаду.
8
До списків за №№ 4 7 записували виборців з дрібних і середніх власників: до

списку № 4 власників 1/5 частки повного майнового цензу з осіб «не польського

походження», до списку № 5 «одноп ятників»-поляків, до списку № 6 власників 1/10 частки

цензу з осіб «не польського походження», до № 7 «однодесятників»-поляків.
9 Чиншове право, що набуло поширення на Правобережній Україні з кінця XVII ст.,

регулювало відносини між поміщиком-власником землі і особисто вільними селянами та

міщанами, які за тимчасове або безстрокове спадкове землекористування сплачували
грошовий податок чинш. На початку XX ст. воно діяло у деяких міських поселеннях

(«власницьких містечках»), які за правом приватної власності належали окремим
власникам.

10 Згідно земського Положення 12 червня 1890 р. голови і члени губернських і повітових
земських управ, обрані із середовища виборців, були повноправними членами відповідних
земських зібрань (див.: З ПСЗ. Т. X. Отд. 1. 1890. СПб., 1893. № 6927).



ДО БІОГРАФІЇ
СТЕФАНА ТАРАНУШЕНКА
ПОЛТАВСЬКІ СТОРІНКИ

Петро РОТАЧ
Вступна стаття, публікація, коментарі

І инуло вже близько чверті віку, як пішов із життя Стефан Андрійо-
't вич Таранушенко (1889 1976), «провідний мистецтвознавець

І XX сторіччя» (це визначення належить Віктору Вечерському), в яко¬

го комуністичний режим відібрав кращі роки життя і творчої спромоги, а з ними

й можливість працювати для розвитку національної культури. «Його видатні
заслуги, пише із сарказмом той же В. Вечерський, гідно поцінувала радянська
влада тюрмою, ГУЛАГом (станція Урульга), нескінченним засланням, а в

кінці життя дозволом умерти в Києві із злиденною пенсією. Він був небезпечним для

комуністичного режиму не лише як інтелектуал, тонкий знавець української
культури, а й передусім як визначний дослідник Слобідської України, котрий на

матеріалі народного і професійного малярства, пластики, архітектури,

ужиткового мистецтва чи не переконливіше, ніж, приміром, академік-історик Дмитро
Багалій, довів суто український характер і належність Слобожанщини»1. Цими
словами точно описано трагедію і велич Стефана Таранушенка.

Доля наукової спадщини цього діяча, чия думка не згасала ні за яких

обставин, а вони склалися досить драматично, була така ж гірка, як і все його життя.

Лише невелика частина написаного, напрацьованого, як тепер полюбляють

казати, потрапила до друку в 20-і роки та пізніше, коли вченому, нарешті, дозволили

повернутися в Україну, тобто у 50-70-і роки. Та й ця частка, як свідчать очевидці

і документи, урізувалась, скорочувалась часто з являлася друком у спотвореному

вигляді. Залишається вірити, що ще прийде час для відновлення справедливості
щодо С.А. Таранушенка, його безцінної творчої спадщини.

Обставини, про які ми згадали, причинилися до того, що й біографія С.

Таранушенка має прогалини, неточності. Тепер вона чекає на сумлінного дослідника.
С. Білокінь у ранній статті про С. Таранушенка «Мистецтвознавець, етнограф» у

журналі «Народна творчість та етнографія» (1969. № 6) не міг сказати, де був

Стефан Андрійович понад 20 років, які випали з його біографії, чим займався, що
написав. Лише через десятиліття, у пору розвалу комуністичної імперії, стало

можливим сказати правду і про долю вченого, і про значення його спадщини. Про

це йдеться, зокрема, у статтях С. Білоконя «Велетень мистецтвознавства»

(Пам ятки України. 1989. № 3), В. Пуцка «Життя, віддане дослідженню

українського мистецтва» (Образотворче мистецтво. 1989. № 6), О. Нестулі

«Скарбами завдячуємо йому» (Реабілітовані історією. К., 1992) та ін.

Зважаючи на обмаль розвідок про С.А. Таранушенка, гадаємо, не зайвими

будуть пропоновані тут листи вченого до автора цієї публікації, а також деякі
документи. Усі ці матеріали стосуються переважно теми «Стефан Таранушенко і

Полтавщина».

У 60-х роках, укладаючи бібліографічний словник «Літературна Полтавщина»2,
я відкривав для себе багатьох раніше не відомих мені людей (і то не лише

літераторів), які були пов язані з Полтавщиною. Серед них виявилося чимало

репресованих діячів, чиї імена тогочасна цензура оберігала від оприлюднення, були й такі, що



152 Петро РОТАЧ

взагалі невідомо де поділися, а преса зумисне замовчувала їх. Збирати матеріали
доводилося тривалий час і з великими зусиллями та обережністю. Але зернятко по

зернятку вони все ж дозбирувалися. Так було з репресованими у 30-х роках

полтавцями Г. Майфетом (адресу його пощастило розшукати в Ленінграді), П. Ванченком

(у пошуках допомагав колишній полтавець К. Трофимов, який мешкає у Москві),
М. Обідним, котрий емігрував і помер за кордоном (відомостями про нього

поділився бібліограф Федір Максименко) і т. д.

Серед полтавців, які активно працювали задля української культури в роки

революції і перші пореволюційні роки, особливий інтерес у мене викликав Дмитро
Соловей. З його праць, які довелося розшукати, видно було, що це серйозний дослідник
економічного життя краю, зокрема полтавських ярмарків, а також перекладач. Та

після того, як побував у застінках ЧК, він виїхав до Харкова і слід загубився.

Лише Микола Іванович Гавриленко, відомий орнітолог і книжник, з яким у 60-х роках
я часто зустрічався, пригадав і Д. Солов я, і родину Рудинських, що жила в роки

української революції в Полтаві і багато зробила для розвитку національного

шкільництва; пригадав і приїзди до Полтави харківських професорів, які читали тут

лекції на щойно заснованому історико-філологічному факультеті. Серед них знав

Микола Іванович і Стефана Таранушенка. На той час, коли ми зустрічалися, було
відомо, що Таранушенко в 50-х роках повернувся з Росії до Києва, працює там і

підтримує зв язок з Рудинськими, які так само спілкувалися й з М.І. Гавриленком.

То чи не звернутися щодо Д. Солов я до Таранушенка?
М. Гавриленко у 30-х роках теж був репресований, відбув заслання в Сибіру,

але йому пощастило звільнитися ще до війни. Він знав про долю багатьох жертв

НКВД з числа полтавської інтелігенції: В. Щепотьєва, Г. Коваленка, Г. Майфета,
О. Бузинного, Наталії Мірзи-Авак янц, Ю. Жилка, Н. Онацького. Микола

Іванович познайомив мене з донькою поета і художника та мистецтвознавця

М.Г. Філянського Іриною Миколаївною Павловською, котра жила тоді в Полтаві.

У ті роки КДБ продовжувало опікуватися М. Гавриленком, як і тими, хто з ним

спілкувався. Але й за таких умов не випадало складати руки. Діставши через

Євгенію Яківну Рудинську адресу Стефана Таранушенка, я вирішив звернутись

до нього з питаннями, які стосувалися долі Д. Солов я та М. Філянського. Крім

того, мав думку подати до словника статтю і про самого С.А. Таранушенка,
зважаючи на його зв язки з Полтавою.

Наприкінці вересня 1970 р. Стефан Андрійович відповів на мої запитання. Як

виявилося, Таранушенко не знав, що сталося з Д. Солов єм після того, як його

самого заарештували і він опинився на БАМі. А може, знаючи, що листування

контролюється, не хотів про те писати.

Це вже пізніше, в роки незалежності України, коли не було в живих ні

Гавриленка, ні Таранушенка, стало відомо, що Дмитро Федорович Соловей (1888
1966) під час Другої світової війни емігрував на Захід і помер у СІЛА. На початку
70-х років у Канаді вийшла його книга «Розгром Полтави» (перевидана у

1994 році в Полтаві), в якій є згадка і про Таранушенка як викладача

Полтавського історико-філологічного факультету. У згаданій книзі писалося:

«Таранушенко був людиною далекою від політики, незаангажованою в жодній
політичній партії. Проте пізніше, року 1934, під час розгрому Харківського
Науково-дослідного інституту історії української культури ім. акад. Д. Багалія, в

якому він був науковим співробітником, його заарештували, заслали в Сибір, а

там і слід по ньому загинув»3. Отже, і Д. Соловей не мав відомостей про Стефана

Андрійовича, хоча на час його праці над книжкою той уже повернувся до Києва

(у 1939 1953 рр. працював у картинних галереях Курська та Астрахані). А
С. Таранушенко в свою чергу ще і в 1973 р. писав до мене: «Дмитра Солов я

шкода. Гадаю, що вже б десь об явився. А хлопець був роботящий...»4
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Через певний час, коли робота над «Літературною Полтавщиною» дійшла до

літери «Т» (словник друкувався в журналі «Архіви України» в 1965 1971 рр.

під рубрикою «Матеріали до українського біографічного словника»), виникла

потреба відновити листування з С. Таранушенком. Зауважимо, що на той час

(а це був 1972 рік) Стефан Андрійович «зустрічався» зі мною на сторінках
українських видань, що виходили в Польщі. Того року в «Українському календарі»
з явилася його публікація під назвою «Церква майстра Панаса Шолудька»
(у тексті була заверстана світлина Вознесенської церкви у с. Березна на

Чернігівщині, яку автор сфотографував ще 1928 року).
Листи С. Таранушенка від 6 7 та 18 травня 1972 р. дають достовірні

відомості про давні зв язки вченого з Полтавою і Полтавщиною саме цим я

цікавився і сподівався використати у статті про нього. Вони містять біографічний,

бібліографічний та мемуарний матеріал, і все це добре прислужується до

повнішого уявлення про життя С.А. Таранушенка, вщерть сповнене

непогамовної праці, пошуків, цілеспрямованих досліджень і свідомого служіння
українській культурі, життя з постійними перешкодами, наглядом, навішуванням

ярликів і моральним приниженням.

Серед документів з власного архіву вченого, з якими мені випало

ознайомитися, цінною є його автобіографія, написана в 1968 р. На жаль, я не мав тоді змоги

зробити з неї фотокопію, тому довелося обмежитись більш-менш повним

конспектом авторського тексту. У цьому документі звертає на себе увагу така деталь:

Стефан Андрійович датою свого народження поставив 6 грудня 1889 р.

Зрозуміло, що це старий стиль, а за новим мало б бути 18 грудня, адже стосовно

XIX ст. треба додавати 12 днів. Проте в інших джерелах у статтях С. Білоконя

(1969 р.), О. Нестулі, В. Кармазина-Каковського та ін. подається 20 грудня.

С. Білокінь у статті 1989 р. пише про 9 грудня за старим стилем і внаслідок
очевидної «арифметичної» помилки про 20 грудня за новим. У біографічному
довіднику «Мистецтво України» (К., 1997) позначено: 9 (21) XII 1889 р. То де ж

істина? Напевно, все-таки треба довіряти С.А. Таранушейкові.
Вже після смерті С. Таранушенка у варшавському «Нашому слові» з явилася

друком стаття В. Кармазина-Каковського «Історик мистецтва», цікава, зокрема,

у плані оцінки праць видатного мистецтвознавця. Монографія «Монументальна

дерев яна архітектура Лівобережної України», за словами В.

Кармазина-Каковського, є «однією з найбільших праць покійного», бо вона «не тільки

заповнила значну прогалину у вивченні української народної архітектури Лівобережної

України, але становить ще й точно доведений доказ того, що форми історичних
стилів, які українські народні майстри подавали у своєрідному тлумаченні,
ніколи не пересилювали ясно виявлені традиції народної архітектури»5. Автор цих

слів ще встиг одержати від Стефана Андрійовича примірник цієї монографії.
Примірник її, як свідчили учасники похорону С.А. Таранушенка, поклали йому
в домовину, і це було знаком того, що для покійного упродовж цілого життя не

було нічого вищого, як духовно возвеличувати свою Батьківщину.

11 Вечерський В. Дозволили померти в Києві... // Пам ятки України. 1992. Ч. 2/3. С. 55 56.
2
Див.: Українська літературна енциклопедія. K., 1995. Т. 3. С. 203.

3 Соловей Д. Розгром Полтави: Спогади з часів визвольних змагань українського народу. 1914

1921 /Вид. 2-е, доп. Полтава, 1994. С. 127 128.
4 Лист С. Таранушенка від 26 травня 1973 р. (Архів публікатора).
5
Кармазин-Каковський В. Історик мистецтва // Наше слово. 1977. 2 жовт.
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№ 1

Оповістка про відкриття історико-філологічного факультету
в Полтаві. 1919 р.

ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ в Полтаві з правами

факультетів Державних Університетів.
Откривається Полтавським Товариством «Просвіта», з допомогою

Губернського] Земства. На першому курсі викладатимуться такі науки:

філософія, психологія, всесвітня історія з російською, археологія і історія
України, історія релігій, історія письменства і мистецтва всесвітнього,

російського та українського, мови: латинська, німецька, французька.
Лекції згодились читати професори і приват-доценти Харківського

Університету: Д.І. Багалій, М.Ф. Сумцов, В.П. Бузескул, Ф.І. Шмит,
С.Л. Черноус і С.А. Таранушенко; місцеві лектори: Г.Г. Ващенко,
В.О. Щепотьєв і І.Я. Чаленко. Лекції читатимуться в післяобідні години.

Приймаються особи обох полів з середньою освітою, скінчивші
класичні гімназії, 4 кл[аси] Духовн. Семінарій, 7 кл[асів] Реальних шкіл,
кадетські корпуси, 8 і 7 кл[асів] Комерційних шкіл та дівочих гімназій,
7 кл[асів] єпархіальних шкіл і інститутів, середні спеціальні школи
(учительські інститути, технічні, агрономічні та художні), при умовах, видру-
кованих в № 31 «Державного Вісника». Вільними слухачами
приймаються особи з меншою освітою. Початок лекцій в половині вересня (сентября)
старого стилю.

За слухання лекцій од дійсних і вільних слухачів 125 крб. за семестр.

Прохання на ім я Ради факультету надсилати в канцелярію «Просвіти»
(Срітенська, 37) з додатком документів про середню освіту, метрики,

завіреної фотографічної картки і половини семестрової плати (62 крб.
50 коп.). Документи можна подавати в завірених копіях. Справки
даються щобуднього дня от 5 до 6 год. вечора (Срітенська, 37).

№2

Афіша про читання С. Таранушенком

публічних лекцій у Полтаві. Листопад 1919 р.

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Цикл лекцій по мистецтву України

20 листопада, в середу, і 21 листопаду, в четверг, в 6 годин вечора в

аудиторії «Просвіти» (Срітенська, 37, Український клуб) одбудуться
ПУБЛІЧНІ ЛЕКЦІЇ

асістента кафедри мистецтва Харківського Університету
С.А. ТАРАНУШЕНКА

(з великим числом малюнків чарівного ліхтаря)
на тему

«МИСТЕЦТВО КНЯЗІВСЬКОЇ ДОБИ НА УКРАЇНІ»

Квитки продаються в помеш[канні] «Просвіти», Срітенська, 37.

Платня за вхід 1 крб., а з учнів 50 коп.
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№3

Лист, СЛ. Таранушенка до 77.77. Ротача. 25 вересня 1970 р.

Вельмишановний Петре Петровичу!

На жаль я мало чого можу сказати про Дм. Солов я. Познайомилися ми
в Харкові; були членами студентської громади. Влітку 1911 р. я

відпочивав у батька в м. Лебедині, тепер Сумської області. Там же опинився тоді
і Соловей давав «уроки». Часом заходив він і до мене. Раз якось ми з

ним і зфотографувались в компанії. Фотовідбиток я передав Євгенії

Яківні1, щоб вона переслала Вам2. Відомості про Д. Солов я мають бути в

архіві студентських справ харківського університету про рік і місце

народження, про соцпоходження і т. д.

Зрідка зустрічався я з ним і після закінчення університету, в Нарко-
мосі в Харкові. Соловей закінчив університет десь 1916 1917 р[оку].

Мені відомо, що він видрукував статтю «В справі обслідування,

поширення та збирання лікарських рослин на Україні» в «Краєзнавстві»
щомісячнику, органі українського комітету краєзнавства: № 3 10 за

1929 р. Пізніш мені не доводилося ні особисто зустрічатися з ним, ні

натраплять його ймення в пресі.
З М. Філянським3 познайомився в Харкові, коли я працював в музеї

українського мистецтва, а він в соцмузеї. Це було шапочне знайомство.

Ближчих стосунків у нас не було. Знав я його зі статті в московському

журналі «Искусство», де він вмістив статтю про українську церковну
старовину, та знав його збірки віршів. Знаю також, що він приїздив з

Москви в Полтаву як експерт і захищав проект В. Кричевського земського

будинку.

Спасибі Вам за добрі слова в мою адресу. Дозвольте побажать Вам

доброго здоров я і успіху в роботі такого цінного Словника.

Щиро прихильний
С. Таранушенко.

25 IX 70.

№4
Лист СЛ. Таранушенка до П.П. Ротача. 6 7 травня 1972р.

Шановний Петре Петровичу!

А от я довшої «прописки» у Полтаві не мав: все бував дуже короткими

наїздами. Вперше побував я в Полтаві в 1919 році. Посилаю Вам

«документи». 1 друкована оповістка про відкриття історико-філологічного
факультету полтавською «Просвітою», 2 афішка про читання мною публічних
лекцій, що явилася для мене несподіванкою. Я уперше прочитав її на

вокзалі в Полтаві. З повідомлення про обрання мене полтавським

українським Інститутом громадських наук професором-ад юнктом. Останній
документ не був реалізований: в 1920 р. я в Полтаві вже не читав. Отже,
читав лише в 1919 р. Посилаю Вам ці документи для ознайомлення, як

автентичні. Проглянувши їх, прошу повернути мені. Останню поїздку з Харкова
до Полтави пам ятаю дуже ясно. Увечері приїхав до Полтави. А на ранок ви-
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явилося, що вночі Полтаву зайняли «добровольча» армія з Май-Маєвським

на чолі. Це було саме тоді, коли відзначався ювилей Котляревського. В

театрі йшло урочисте засідання (туди я не потрапив). Доповідав Щепотьєв. А
в цей час у нього на мешканні влада переводила трус. Про це добрі люди
записочкою повідомили доповідача. Проте засідання «нормально»
продовжувалось. В цей час я був біля пам ятника Котляревському, де провадилася

друга частина ушанування поета: чудовий хор під керуванням Попадича

співав заупокойну Стеценка: чудовий реквієм, і досі пам ятаю.
В 1921 році я надрукував у «Збірнику секції мистецтв» в Києві свою

розгорнуту рецензію на книжечку Мих. Рудинського «Архітектурне
обличчя Полтави»4.

В 1923 р. влітку відбув першу подорож по Полтавщині, здобуваючи для

музею харківського килими. Проїхав тоді понад Дніпром від Кременчука до

Золотоноші. В наступному 1924 р. в Харкові в Музеї українського мистецтва
була відкрита виставка, і я до неї видав розвідку про український килим.

Розвідка звалася: «МУМ. Відчитна виставка за 1923 рік». Про цю ж

виставку була стаття моя в «Червоному шляху», 1924 VII. На цій же виставці

були показані здобутки екскурсії на Зіньківщину взимку того ж 1923 року.
В наступному 1924 р. наш музей організував екскурсію на

Зіньківщину. Здобуті речі були експоновані на звітній виставці 1925 р. Про ці

подорожі і виставку в «Червоному шляху» в № 6 7 та 8 були надруковані
повідомлення і просторі коментарі до виставлених експонатів.

В 1926 р. мені як краевому інспектору по охороні пам яток
мистецтва довелося оглянути Полтаву, Миргород, Сорочинці, Дубні,
Мгарський монастир, Прилуки, Густинь, Дьохтярі, Сокиренці, Тростя-
нець. Ознайомлення велось з пам ятками як в архітектурних комплексах,

так і в музеях. В Сокиренцях нам разом з М. Макаренком5 довелося

складати реєстрацію збірок в Сокиренцях. В наступні роки такі подорожі з

метою реєстрації пам яток продовжувались: в 1929 р. Ромен, в 1930 р.

Миргород. Частково звітний матеріал був занотований у «Звіті за досліди

в галузі українського мистецтва в 1928 1929 рр.», надрукованому у

«Хроніці археології та мистецтва», вид. ВУАН, 1930, № 2.

Згодом в плані розгортання дослідів по двох каналах: монументальна

(найчастіше дерев яна) архітектура: Зіньків (Покрова), Шилівка 1927 р.;

Роменщина (Артюхівка, Ярмолинці, Лозова, Миколаївка, Житнє,

Калинівка, Левченки, Пустовійтівка, Бобрик, Хоружівка, Хмелів, Малі

Бубни, Сміла, Коровинці, Москалівна) 1929 р. переведені були обміри і

дослідження згаданих пам яток. По каналу: житлове будівництво велося

фіксування матеріалів в тих же пунктах, де провадилися досліди

монументальної архітектури. Значна частина досліджень монументальної дерев яної
архітектури введена до моєї праці «Монументальна дерев яна народна

архітектура Лівобережної України». Праця вилежується у видавництві6.
Тематично з матеріалами Полтавщини ув язуються такі мої роботи:

Українські писанки, як пам ятки народного мистецтва 1929. «Записки

наукові». Праці н.-д. Кафедри європейської культури». Харків.
Творчість П. Мартиновича в світлі доби в книзі «Мартинович.

Спогади О. Сластьона». Харків. 1931.
Стаття «Вітряки» Народна творчість та етнографія. Київ. 1958, № 1.

П.Д. Мартинович. Нарис про життя і творчість. Київ. 1958.
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Може, ще слід згадати про статтю «Килими» в III томі «Історії

українського] мистецтва» (УРЕ).
Здається, все. Здорові будьте.
6 V 72.
Київ.

Даруйте, Петре Петровичу, але мій лист вийшов не таким, як мені

хотілося і не короткий, і не ясний. Тож, якщо захочете уяснить собі

стосунки між завданнями, які ставив переді мною наш музей, і
полтавська мистецька культура, як об єкт дослідів, доведеться Вам самому

докладніше прочитати і брошуру «Відчитна виставка за 1923 рік», і згадані
статті в «Червоному шляху». Ще раз даруйте.

З пошаною
С. Таранушенко

7-У 72.

№5

Лист, СА. Таранушенка до 77.77. Ротача. 18 травня 1972 р.

Вельмишановний Петре Петровичу!
Отже хто я. Мистецтвознавець? Етнограф? В першу чергу мене

цікавить українська народна художня творчість, у всіх її проявах. Посилаю

Вам свою автобіографію і список друкованих робіт. Ознайомившись з

ними, прошу переслати мені. Про ЗО 60-і роки треба сказати: між 33

36 роком забайкальські лагері. Після, до 1939 р. безробітний.
Далі в автобіографії. 1958 р. реабілітація.

Давніших моїх друкованих робіт не маю. З новіших посилаю нарис про

поліські клуні7. Другої половини цього нарису про поліські хати не

маю. У мене є «підшивка» моїх друкованих робіт. їх послати Вам не

можу. А якби Ви захотіли, прошу заглянути до моєї хати і переглянути. Всі

вони невеликі за розміром. Чому про це в автобіографії.
«Наше слово»8 не одержую. Хоч одну мою рецензію на Збірник свид-

ницького музею газета минулого року (здається) надрукувала. Окремі
№№ переглядаю, коли мені приносить жінка Логвина.

Лебедин. Дворище батька, де я виростав наприкінці Будильської
вулиці. По дорозі на озеро Лебедин. Не був тут уже дуже давно. Кобижча

це не улиця, а присілок Лебедина. А з Петром більше пов язана
центральна частина міста, де творилася розправа з тими, кого запідозрювали в

«мазепинстві», де знаходиться і могила їх. Про це писав Ф. Гумилевський
у своєму «Историко-статистическом описании Харьковской епархии»9.
До початку 30-х років у Лебедині було 4 першорядних дерев яні церкви і

цікавий мурований собор. Зараз їх уже немає. Залишились лише Воскре-
сенська (перенесена і перебудована) церква. Її я навіть в 1928 р. і не міряв.
Останні дерев яні мною були заміряні. І якщо надрукують мою

«Монументальну дерев яну народну архітектуру Лівобережжя», там можна

буде побачити оці знищені пам ятки.

На одержання моїх робіт з бібліотек не дуже покладайтесь. Бібліотека
Леніна в Москві офіційним листом випросила у мене найдавніші мої
роботи. А через рік, будучи в Москві, я попросив одну з них переглянути, мені

сказали, що їх не мають... Так було уже не раз. І не тільки зі мною.
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В № 6 1968 «Нар[одної] твор[чості та етнографії]», який я посилаю,

на ст. 87 прочитаєте замітку. Після неї вийшла книжка Шелеста, в якій

повторилися мандрівні неточності. Отже?

Здорові будьте. С. Таранушенко
18 V 72

Коментарі
Всі документи зберігаються в архіві публікатора: №№ 1, 2 копії, №№ 3 5

оригінали.
1 Мається на увазі Євгенія Яківна Рудинська (1885 1977), сестра відомого археолога

Михайла Яковича Рудинського (1887 1958). С. Таранушенко познайомився з ними у

1919 р. в Полтаві і був у дружніх стосунках до кінця життя.
2
Фотографія зберігається в архіві публікатора.

3 Філянський Микола Григорович (1873 1938) український поет і

мистецтвознавець, автор збірок «Мої пісні», «Calendarium», «Цілую землю», статті «Спадщина
України» в журн. «Искусство» (1905 р.) та ін.

4 Книга М. Рудинського «Архітектурне обличчя Полтави» вийшла 1919 р. Рецензію

С. Таранушенка опубліковано в «Збірнику секції мистецтв (Українського наукового
товариства)» (К., 1921). Нотатку С. Таранушенка «Рудинський як мистецтвознавець» посмертно

надрукував С. Абаза [С. Білокінь] у журналі «Пам ятки України» (1988. № 3).
5
Макаренко Микола Омелянович (1877 1938), український мистецтвознавець і

археолог; у 20-х роках співробітник історично-філологічного відділу ВУАН.
6
Монографія «Монументальна дерев яна народна архітектура Лівобережної України»

вийшла в рік смерті С. Таранушенка (К., 1976).
7 Нарис С. Таранушенка «Клуні українського Полісся» опубліковано в журналі

«Народна творчість та етнографія» (1968. № 3).
8 «Наше слово» тижневик, що виходив у Варшаві як орган Українського суспільно-

культурного товариства.
9 Гумилевский Ф. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. X.; М.,

1857-59. Кн. І IV.

Нові видання

Заборовский Л.В. Католики, православные, униаты: Проблемы религии в рус-

ско-польско-украинских отношениях конца 40-х 80-х гг. XVII в.:

Документы. Исследования.
- М.: Памятники исторической мысли, 1998. - Ч. 1. Источники

времен гетманства Б.М. Хмельницкого.
~ 374 с.

Світленко С.І. Народництво в Україні 60-80-х років XIX століття: Теоретичні

проблеми джерелознавства та історії.
-

Дніпропетровськ: Навчальна книга,
1999. -240 с.

У монографії розглядаються проблеми класифікації, текстології, історичної критики

джерел з історії народництва в Україні пореформеної доби, здійснено
термінологічний аналіз ключових понять, з'ясовується генезис українського
народолюбства і російського народництва, висвітлюються їх типологічна спорідненість та

особливості.

Єфремов С. Щоденники. 1923-1929. - К.: ЗАТ «Газета «Рада», 1997. - 832 с.

Щоденники С. Єфремова
-

заступника голови Центральної Ради, академіка, віце-

президента Всеукраїнської Академії наук, літературознавця і публіциста, - які

майже 70 років знаходилися в архівах КДБ, друкуються вперше, без скорочень і ^
швиправлень.
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Костянтин САЛІЙ

еординарна постать гетьмана І. Мазепи (гетьманував з 1687 по

1 Ш 111709 рр.) привертала і буде привертати увагу численних дослідників

g Щ історії України. Переважна більшість розвідок українських істориків
спрямована на дослідження біографії, політичних уподобань, зовнішніх та

внутрішніх факторів політичних кроків гетьмана, його щедрого меценатства,

дипломатичної діяльності тощо.
Менше уваги дослідники звертали на аналіз церковної політики І. Мазепи та

його взаємодії із українським духовенством. У цій статті автор має намір
зупинитися на взаємодії гетьмана з Київським митрополитом Варлаамом Ясинським

(митрополит з 1690 по 1707 рр.).
На цей час Українська Православна Церква перебувала уже в

підпорядкуванні Московської патріархії. Незважаючи на значні привілеї, які отримала

Київська митрополія від патріархії, Київського митрополита визнавали

старшим за рангом єпископом після Московського патріарха; його присуд не міг бути

оскаржений у патріаршому суді; він мав право не з являтися в Москві для

святкових служб; Київський митрополит мав привілей носити митру з хрестом, дві
панагії та білого клобука, а також право піднесення йому хреста; за

митрополитом закріплювався змінений титул «Малыя России митрополит Киевский и Га-

лицкий»1 значна частина українського вищого і нижчого православного

духовенства висловлювала незадоволення наслідками і методами приєднання

Київської митрополії до Московської патріархії.
На чолі протестуючих як активний виразник їхньої позиції. постав

«многоученый» архімандрит Києво-Печерської лаври Варлаам Ясинський, котрий на

особливому зібранні представників київського духовенства 8 липня 1685 року

сформулював разом з протестуючими їхні вимоги та оформив їх у вигляді статей

і передав їх головному ідеологу підпорядкування Київської митрополії

Московському патріархатові гетьману І. Самойловичу2.
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Цим кроком Варлаам Ясинський засвідчив своє опозиційне ставлення щодо

політики І. Самойловича, спрямованої на задоволення інтересів Московського

патріархату і царського уряду щодо прискорення процесів інкорпорації України
у складі Росії. Протестуючі представники українського духовентсва відверто

виявили невдоволення політикою гетьмана, який не порадився і не попередив їх

про свої дії стосовно долі Київської митрополії.

Варлаам Ясинський діяв не лише з власних громадянських та політичних

переконань, а очевидно і в дусі заповідей свого покровителя й духовного батька, на

той час померлого авторитетного українського церковного та громадського діяча
Інокентія Гізеля. Як вважають історики церкви, Варлаам Ясинський більше за

інших гарячкував і енергійно протестував проти об єднання3.
До такого виявлення власної позиції Варлаама Ясинського підштовхував

також острах можливої втрати Києво-Печерською лаврою своєї ставропігіаль-

ності (підпорядкування лише Константинопольському патріархові) і небажання

підпорядковуватися безпосередньо Київському митрополиту. Зрештою, це й

сталося. Московський уряд, довідавшись про строптивість Варлаама Ясинського,

грамотою від 15 грудня 1686 року до новообраного митрополита Гедеона Свято-

полка-Четвертинського підпорядкував Києво-Печерську лавру саме Київському

митрополитові4. У цьому випадку співпали інтереси як московського уряду, так

і гетьмана І. Самойловича та Київського митрополита.
Зазнавши відчутної поразки, Варлаам Ясинський на певний час припинив

власну політичну активність. Реальне життя Києво-Печерської лаври змушувало
його шукати шляхів порозуміння із московським урядом та гетьманською

адміністрацією. Для досягнення цієї мети Варлаам Ясинський потребував
впливового в Гетьманщині та в Москві покровителя. Згодом ним став обраний у

1687 році гетьман І. Мазепа.

Складні політичні обставини обрання І. Мазепи на гетьманську посаду і

нагальна необхідність зміцнення свого політичного становища не лише в

Гетьманщині, а й інших українських землях вимагали від гетьмана шукати підтримки
українського православного духовенства задля створення власного позитивного

іміджу серед усіх станів українського населення.

Певний час досягненню Іваном Мазепою свого владного самоствердження

заважала протидія свояка колишнього гетьмана І. Самойловича Київського

митрополита Гедеона Святополка-Четвертинського. Взагалі князі Святополки-Чет-

вертинські, а надто ж князь Юрій, здавна були сіллю в очах гетьманові Мазепі, й

залишалися завзятими його ворогами5. Враховуючи надзвичайну на той час силу

митрополита над духовенством, можна з великою мірою достовірності зробити
припущення, що відчуваючи неприхильність Гедеона, І. Мазепа був змушений
шукати собі прихильників серед ієрархів.

Надзвичайно авторитетною духовною особою в Україні, яку Іван Мазепа

намагався залучити до своїх політичних спільників, був один з найстаріших церковних
ієрархів Лазар Баранович Чернігівський архієпископ. Лазар Баранович після

ув язнення гетьмана Самойловича написав московським царям листа, в якому

пунктуально виклав опис утисків від Самойловича та митрополита Гедеона. Разом з тим,

він прохав, аби Чернігівську єпархію підпорядкували безпосередньо Московському
патріархові. І. Мазепа вже у листі до Москви також підтримував вимоги Лазаря Ба-

рановича, хоча деякі з них йшли врозріз із його сумлінням. Ймовірно далі цього їхнє

співробітництво не пішло, і гетьман змушений був шукати нову людину серед

церковних ієрархів, на яку б він міг повністю покладатись. Невдовзі політичним

партнером Мазепи став архімандрит Києво-Печерської лаври Варлаам Ясинський.

Спираючись на наявні історичні джерела, можна стверджувати, що вже у

1688 році Варлаам Ясинський став політичним партнером і однодумцем Івана
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Мазепи. Перша спроба лаврського архімандрита вирішити певні господарчі
потреби лаври в Москві була вкрай невдалою: «за оказавшееся от него преткновение

у него было отнято дерзновение и он с приношением своим (клопотанням. К.С.)
принужден был к молчанию», так висловлюється Мазепа в своєму листі до

князя Голіцина від 12 травня 1688 року6.
Іван Мазепа був активним посередником примирення Варлаама Ясинського із

московським урядом та духовенством. Примирення це було, на думку відомого
церковного історика Ф. Тітова, в тісному зв язку із падінням гетьмана І. Самой-

ловича та відповідно погіршенням ставлення Москви до митрополита Гедеона

Святополка-Четвертинського.

Провівши за допомогою Мазепи і князя Голіцина обробку московського

уряду, Варлаам Ясинський відрядив до Москви два посольства, які домоглись того,

що всі «прошения» архімандрита стосовно потреб Лаври були задоволені7.
До 1690 року гетьман визначив майбутню кандидатуру на кафедру Київського

митрополита. Ним став архімандрит Києво-Печерської лаври Варлаам Ясинський. Цей
висновок підтверджується описом перебування у гетьмана в квітні 1690 року

царського дяка Бориса Михайлова8. Борис Михайлов 9 квітня 1690 року повідомив Іванові

Мазепі про смерть Московського патріарха Іоакима і поцікавився, чи потрібно
запрошувати Київського митрополита Гедеона на Собор в Москві задля участі у виборах
нового патріарха. Гетьман, посилаючись на фізичну немічність митрополита Гедеона,

порадив залучити для участі у Соборі архімандрита Варлаама Ясинського.
Під час цієї бесіди військовий писар В. Кочубей приніс листа від київського

полковника Г. Карповича, в якому сповіщалося про смерть Київського

митрополита Гедеона Святополка-Четвертинського. Гетьман знову порадив Борису
Михайлову кандидатуру Варлаама Ясинського, відхиливши Чернігівського
архієпископа Лазаря Барановича.

На остаточне запитання дяка, кого ймовірно оберуть київським

митрополитом, І. Мазепа відповів, що найвірогідніше це буде Варлаам Ясинський.

Готуючись до виборів нового митрополита, І. Мазепа з ясував, що особу
Варлаама Ясинського сприймала переважна більшість лівобережного духовенства та

населення9. Однак під час виборів митрополита виникла вагома політична

перешкода прагненням Мазепи. У Києві, де вже встигли зібратися представники

духовенства з Лівобережжя, вони вимагали згідно XI статті договору 1686 року між
Російським царством і Королівством Польським запрошення на вибори всіх

делегатів від православних в межах Польщі. Доречність та необхідність виконання

своїх вимог духовенство сформулювало у вигляді чотирьох пунктів:
1. Київському митрополитові необхідно було підтримувати живі стосунки із

православними, які мешкали під Польщею і яких він мав би захищати,
охороняти від перекинення на унію чи латинство.

2. За допомогою такого спілкування могло б підтримуватися і множитися

«единомыслие» між православними московської і польської держав, що в свою

чергу виступило б міцним підґрунтям для твердого становища Східної Церкви.
3. Спілкування було необхідним для утвердження доброго ставлення

православних Польщі до Московського царства.

4. Невиконання згаданих вимог могло дати привід деяким з закордонних

православних до відходу від Східної Церкви.
Ці вимоги були передані гетьманові на його шляху до Києва у м. Ніжин10. Але

І. Мазепа, побоючись, що новоприбулі представники з Польщі можуть активно

вплинути на результат виборів і що обрання митрополита може затягнутися,

авторитарно нав язав Собору кандидатуру Варлаама Ясинського і про всі події під

час виборів детально проінформував московський уряд. 2 червня 1690 року
Київським митрополитом було обрано Варлаама Ясинського.

6
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У своїй подальшій діяльності Київський митрополит Варлаам Ясинський

намагався уникнути наслідків конфліктної ситуації, яка виникла на виборах, і
всіляко обстоював інтереси православних у межах Польщі, а також вимагав від

царського уряду їхнього активного політичного та дипломатичного захисту111.
Іван Мазепа та Варлаам Ясинський зробили значний внесок у розбудову

занедбаної під час «Руїни» і фінансово збіднілої на той час Київської митрополії. На

прохання Варлаама Ясинського гетьман виділяв великі кошти на відбудову
Києво-Могилянської Академії, яка отримала цей статус за клопотанням Івана

Мазепи, а також на поновлення й відбудову численних українських монастирів.
Ставши митрополитом, Варлаам залишався послідовним оборонцем прав і
прерогатив влади Київського митрополита, рішуче охороняв їх від усіляких зазіхань

та обмежень з боку Московського патріарха і особливо від представників
московського уряду в Гетьманщині.

Взаємодія та співробітництво між Іваном Мазепою та Варлаамом Ясинським
дали можливість багатьом українським духовним діячам досягати високого

становища в Російській імперії і звідти допомагати українській політичній та духовній
еліті. Стефан Яворський, який був довіреною дипломатичною особою гетьмана і

митрополита, згодом посів найвищий щабель у Руській Православній Церкві.
Після смерті Варлаама Ясинського 1707 р. Стефан Яворський, не бажаючи

слугувати не зовсім православній політиці Петра І, просив у царя дозволу
обратися на кафедру Київського митрополита, але Петро І відмовив йому12.

Митрополитом київським став відвертий прихильник І. Мазепи Іоасаф Кро-
ковський, але не маючи енергії свого попередника, він не зумів залучити на бік

І. Мазепи духовну еліту України, коли той вирішив підтримати Карла XII і

виступити проти царя Петра І.
Після військового розгрому російською армією шведсько-української

військової коаліції українське духовенство переживало великі незручності та утиски від

російської цивільної влади. Своє невдоволення поведінкою Петра І в Україні
Стефан Яворський та Іоасаф Кроковський спрямували у подальшу підтримку

політичного антипода політики Петра І його сина царевича Олексія13, що
викликало недовіру російського уряду щодо відданості українських ієрархів Руській
православній церкві і Росії в цілому.

Після поразки Івана Мазепи починається остаточне підкорення російським
абсолютизмом всіх царин громадського та духовного життя України, але

бажання всіх верств українського народу до поваги своїх прав, індивідуальності і

самоврядності протягом всього XVIII ст. позначилось і на політичній поведінці

українського православного духовенства.

В історичній науці усталилась думка, згідно з якою опозиційне ставлення

І. Мазепи до російського самодержавства пояснювалось фінансово-економічним
тягарем Північної війни та спадковістю політично вигідних для України ук-

раїно-шведських дипломатичних взаємин з часів Б. Хмельницького.

Запропоноване дослідження політичних взаємин Варлаама Ясинського та

Івана Мазепи дозволяє зробити висновок, що прихована опозиційність гетьмана до

московської політики стосовно України мала місце значно раніше від початку

Північної війни, зокрема самим фактом висунення свого однодумця на

митрополичий престол. Опозиційність ця виявлялась у тривалому його співробітництві із

Варлаамом Ясинським, котрий, у свою чергу, не виявляв особливо респекту до

Московської патріархії і царського уряду.
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ВІХИ РОДОВОДУ ПАНАСА МИРНОГО

Людмила РОЗСОХА

ерші імпульси до літературної праці дала Панасаві Мирному
(П.Я. Рудченкові) Миргородщина, звідки йдуть його корені.
Літературна й генеалогічна науки ще недостатньо висвітлили родовід

письменника. Новознайдені архівні матеріали про предків Панаса Рудченка
допоможуть відтворити те середовище старого Миргорода, в якому формувалися
суспільні погляди та культурні інтереси кількох поколінь родових попередників
Панаса Мирного і його самого.

ккк

Рудченки походили із села Біликів, що поблизу Миргорода. їхні предки
належали до козацького стану. У реєстрі Миргородського полку 1649 року записані

Стецько Рудченко, козак сотні Гаврила Гладченка, й Сидір Рудченко, козак Ан-

дросової сотні1. Можливо, саме від одного з них і йде родовід Панаса Мирного.
Дід Панаса Яковича, Григорій Іванович Рудченко, брав участь у Вітчизняній

війні 1812 року, вийшов у відставку прапорщиком, разом із дружиною

Катериною Яківною господарював у Біликах. Помер близько 1824 1825 рр.2 Згодом
сім я переїхала до Миргорода.

Григоріїв син Яків Рудченко після закінчення Миргородського повітового

училища працював канцеляристом, далі бухгалтером у Миргородському

повітовому казначействі, яке було розташоване поряд із будинком Рудченків (нині
ріг вулиць Гоголя і Шевченка). У Миргородському краєзнавчому музеї

збереглися автографи Якова Рудченка, писця першого розряду повітового казначейства,
за 1842 рік3.

Мати П. Мирного Тетяна Іванівна Рудченко (1824 1910), з дому Гордин-
ська, теж була донькою корінного миргородця. Рід Гординських більш знатний,
аніж рід Рудченків. Серед Гординських були представники й козацької старшини

миргородського полку, і духівництва. У миргородських документах знаходимо

ім я Івана Гординського, жителя міста. Він народився близько 1763 року, з

п ятнадцяти літ почав службу в Миргородському полку на посадах підканцеляриста й

канцеляриста, у 1783 році мав звання сотенного отамана4. Чи то саме він був
батьком Тетяни Іванівни (на час її народження йому виповнилося шістдесят років), чи
якийсь інший Іван Гординський це питання ще потребує з ясування.
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Цікавою людиною був ще один представник цього роду Стефан Андрійович
Гординський (як можна здогадуватися, дядько Тетяни Іванівни). У 60 80-х

роках XVIII століття він служив ієреєм, настоятелем Троїцької церкви Миргорода
(була розташована в районі нинішнього туристського готелю «Україна»), у

1786 році на посаді намісника миргородського. Зазвичай найвищі й середні
церковні чини того часу одержували освіту в Києво-Могилянській академії.

Напевно, вчився там і Стефан Гординський. Цікаво, що брат Панаса Мирного Іван
Білик (І.Я. Рудченко) в автобіографії, написаній 1890 року, вказував, що його дід

по матері був професором елоквенції Києво-Могилянської академії й особистим

приятелем славетного миргородського художника Володимира Боровиківсько-
го5. Можливо, він мав на увазі саме Стефана Андрійовича Гординського, на нашу

думку, свого двоюрідного діда по матері.
Сім ї Гординських і Боровиківських (Боровиків) дружили здавна, їх єднала

належність до церкви. В родині Боровиків усі були священиками або іконописцями.

У 90-х роках XVIII століття Стефан Гординський жив уже не в Миргороді, а в

Полтаві, де продовжував служити священиком. Гординський (очевидно, ще з

часів навчання в Київській академії) перебував у близьких взаєминах з Опанасом

Дем яновичем Гоголем-Яновським, дідом Миколи Гоголя. Збереглися листи

С. Гординського до О.Д. Гоголя-Яновського за 1795 1796 роки6, які свідчать,

що Стефан Андрійович на той час уже був досить шанованим у Полтаві

церковним діячем, який зберіг зв язки з Миргородом і Миргородщиною. Він не мав

надто великих статків: Гоголі-Яновські навіть постачали йому харчі із свого маєтку,

з хутора Купчинового і з Миргорода: під опікою Гординського був їхній син

Василь («Васюта») в роки навчання у Полтавській семінарії.

Донька о. Стефана Параскева Гординська у 80-х роках узяла шлюб із

Йосипом Петровичем Кирпотенком, військовим товаришем, архіваріусом миргородської
полкової канцелярії7. Зв язки Гординських і Рудченків з Кирпотенками тривали

також і в наступних поколіннях. Панас Рудченко, як відомо, в роки своєї молодості

приятелював із Миколою Яковичем Кирпотенком8, службовцем Миргородського
повітового суду (1870), який згодом одержав чин колезького асесора, був почесним

мировим суддею Миргородського повіту (1884), секретарем Миргородської земської

управи (1888)9, листувався з ним.

Коли Панас Рудченко у 1871 році переїхав з Миргорода до Полтави, він
поселився по вулиці Монастирській (нині Радянська), 14, у колишньому будинку
своїх предків Гординських. На той час спадкоємцем будинку Гординських став

Георгій (Юрій) Семенович Адешелідзе, з яким упродовж тривалого часу дружив

Панас Мирний.

ккк

Усе викладене вище стосувалося предків Тетяни Іванівни Гординської по

батьковій лінії. По жіночій же лінії мати Панаса Мирного походила з роду

Трекових10, про яких розповідають знайдені нами архівні матеріали.
Іван Рудченко (І. Білик) писав у автобіографії: «З материнської сторони рід наш

не цілком місцевий: в атестаті діда моєї матері (по жіночій лінії) сказано, що він

«людина грецької нації», тобто разом з нею в Семилітню війну одержав за це

капітанський чин і медаль з оригінальним надписом: «Переможцеві над прусаками»11.
Навряд чи можна сьогодні упевнено стверджувати, чи був дід Тетяни Іванівни

Гординської справді греком. А от про постійні й широкі зв язки Трекових із

грузинами існує чимало документальних свідчень. Чому саме с грузинами? Тут слід
зробити невеликий екскурс до першої половини XVIII століття.

На початку 40-х років XVIII століття на Полтавщині утворилася досить

значна колонія грузинів-емігрантів. Це були ті грузинські сім ї, котрі в 1724 році ра¬
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зом із царем Вахтангом VI з політичних мотивів залишили Грузію і,
сподіваючись у майбутньому на військову підтримку з боку Росії, у 1725 1739 роках

жили переважно в Москві та Петербурзі. Із цих грузинів-емігрантів у 1738 році
було сформовано Грузинський гусарський ескадрон, реорганізований у 1741 році у
Грузинський гусарський полк. За іменним указом імператриці Анни Іоанівни від
25 березня 1738 р. грузинським гусарам було виділено землі «у вічне спадкове

володіння, кожному за пропорцією», «в Україні, у пристойних місцях»12. У 1741
1743 рр. грузини одержали ці землі на території чотирьох полків: Полтавського,

Миргородського, Лубенського і Прилуцького, де їм було виділене 2305 дворів13.
У Миргороді було одне з найчисленніших грузинських поселень. Тут жили

князі Гурамішвілі (поет Давид Гурамішвілі та його дружина)14, князі Херхе-

улідзе (Ратішвілі), Пхеїдзе, дворяни (азнаури) Чхарідзе, Бежанашвілі, Оди-

шилідзе, Інасарідзе, Давиташвілі, Мікеладзе, Шенгелідзе, Егнаташвілі, Сагінад-
зе та інші15. З багатьма із сімей так чи інакше була пов язана родина Трекових.

Одночасно з цими сім ями на початку 40-х рр. XVIII століття у Миргороді
поселився грузинський дворянин Ніколоз Хачапурідзе, який одержав у власність

10 дворів посполитих16. Він помер близько 1748 року, залишивши сиротами двох

неповнолітніх доньок Анну і Єлизавету, які, «будучи в малолетстве,

находились в городе Москве при тетке своей монахине Марии Хачепуридзевой в воспита-

нии»17. Згодом дівчата повернулися до Миргорода, успадкували батьківський

маєток: у 1770 році їм належало у місті 16 хат18.

Анна вийшла заміж за грузина Ніколоза Тухарелі (Тухарелова), вахмістра

Грузинського гусарського полку, який володів 8 хатами у містечку Багачці
Миргородського полку. Її ж сестра Єлизавета взяла шлюб з Іваном Антоновичем

Трековим19. Останні й були прабабусею і прадідом Панаса Мирного. Ми стверджуємо

це упевнено, оскільки в досліджених нами численних документах Миргорода
другої половини XVIII століття жодних інших Трекових немає.

Капітан І.А. Греков брав участь у Семилітній війні, служив у Московському

легіоні20, до складу якого влився після розформування й Грузинський
гусарський полк, де служили переважно грузини. Напевно, там Іван Антонович і

познайомився з Ніколозом Хачапурідзе. У 1779 р. Греков уже відставний

капітан21. Його прізвище дуже часто фігурує в миргородських документах другої

половини XVIII століття, які стосуються грузинських поселенців. Постійне

спілкування І.А. Грекова з грузинами причинилося до того, що і його стали

вважати грузином. У одному з документів метричній книзі Троїцької церкви

м. Миргорода є запис від 22 травня 1785 р.: «У посполитого Тихона Батия и

жены его Анны 21 дня рожденный сын Константин крестился, восприемником был

Яков, грузина капитана Грекова сын»22.

Наведений метричний запис, окрім того, вказує національність Грекова,
цікавий ще й тим, що підтверджує: саме ці Грекови були предками Панаса Мирного.
Підтверджує ось яким чином. В. Черкаський у біографічному дослідженні про
Панаса Мирного (1973) документовано довів, що нянька баба Оришка, персонаж

роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» й інших творів письменника

раннього, миргородського періоду творчості, є реальною особою. Це Ірина
Костянтинівна Батієнко (нар. бл. 1811 р.), яка дісталася матері Панаса Рудченка
Т.І. Гординській як кріпачка внаслідок розподілу спадщини між Гординськими
і Тетяною Іванівною в 1851 році23. Згаданий у наведеному вище метричному

записові Костянтин Батій, на наше переконання, є батьком Ірини Костянтинівни
Батієнко (дати їхнього народження не суперечать такому припущенню). Отож,

Костянтин Батій, який, очевидно, належав Трековим, був хрещеником Якова

Грекова сина Івана Антоновича Грекова (кріпаки тоді часто просили своїх

панів бути хрещеними батьками новонароджених дітей). Від Трекових кріпаки
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Батії (Батієнки) перейшли до Гординських, а від них як посаг Тетяни Іванівни

Гординської до Рудченків.
У 1794 році І.А. Греков був засідателем Миргородського повітового суду24. У

той час миргородським повітовим суддею служив грузинський князь Давид
Ратієв, близький знайомий Грекова. Подальша доля Івана Антоновича невідома.
Із значною долею вірогідності можна припустити, що Трековим належали

маєтності й поза Миргородом: на початку XX століття в Багачанській волості

Миргородського повіту існував хутір Греківщина25. У містечку Багачці у
XVIII столітті був маєток свояка І.А. Трекова Миколи (Ніколоза) Тухарелі, а в

середині XIX століття там жили його нащадки підполковник Семен і титуляр-
ний радник Іван Тухарелови26.

Іван Антонович Греков мав синів Якова, Романа, Василя та доньок Віру й

Катерину. Ми вважаємо, що одна із них (на жаль, досі не вдалося встановити,

котра саме) одружилася з Іваном Гординським і стала матір ю Тетяни Іванівни
Гординської, тобто, бабусею Панаса Рудченка.
Ще одним, хоч і непрямим доказом грузинського походження Панаса Мирного

можуть слугувати факти багаторічної, упродовж кількох поколінь, дружби
Трекових, Гординських і Рудченків із миргородськими грузинами дворянами Оди-

шилідзе (Адешелідзевими). Син Івана Антоновича Грекова Василь у 1782 році
став хрещеним батьком «младенца Иоанна» сина Івана Яковича Одишилідзе,

парафіянина Успенської церкви Миргорода27. Брат Василя Грекова Яків був «вос-

приемником» при хрещенні іншого сина І.Я. Одишилідзе Павла28.

Хрещеним батьком Панаса Яковича Рудченка був Михайло Адешелідзе. У

метричній книзі Троїцької церкви Мирогорода за 1849 р. зроблено такий запис:

«Мая 1 7. Афанасий. Коллежский регистратор Яков Григорьевич Рудченко и

законная жена его Татиана Ивановна, оба православные, восприемники: подпо-

ручик Михаил Адешелидзев и губернского секретаря жена Анна Михнова»29.

У роки життя в Полтаві Панас Мирний дружив із сім єю Юрія (Георгія)
Семеновича Адешелідзе, чиновника Лубенського та Полтавського скарбництв, з яким

мешкав у одному будинку30.
Варто наголосити й на дружніх стосунках прадіда Панаса Мирного Івана

Антоновича Грекова з відомим грузинським поетом Давидом Гурамішвілі, автором

збірки «Давітіана», який у 1741 1792 рр. жив у Миргороді. їх єднало сусідство,
спільні інтереси, військова служба в минулому і, звичайно ж, Грузія. Як люди
близько знайомі, вони неодноразово виступали один у одного свідками при
укладанні різних актів. Так, у 1772 р. Давид Гурамішвілі як свідок підписав «вірчий
лист» Єлизавети Трекової та її сестри Анни Тухарелової, даний ними І.А.

Грекову з приводу вирішення майнових питань31. А. Греков засвідчив кілька «купчих

кріпостей» сім ї Гурамішвілі: про продаж сінокосної луки поблизу Миргорода у

1786 р.32, про продаж княгинею Тетяною Гурамовою миргородського маєтку в

1794 р.33, відпускне свідоцтво, виданне кріпакам Гурамішвілі Бабенкам34.

Трекових із Гурамішвілі поєднували також стосунки кумівства. Князь Давид
і його дружина Тетяна Василівна не мали власних дітей. З документів бачимо, як

часто княгиня Гурамова зголошувалася бути хрещеною матір ю миргородських

дітей українців і грузинів, у тому числі й Трекових. У метричній книзі

миргородської Успенської соборної церкви від 24 липня 1780 р. священик записав: «У

капитана Иоана Грекова родился сын Роман. Восприемники полковник Давид
Ратиев да княгиня Татиана Гурамова»35. А наступного року княгиня Гурамова
«восприймала» доньку того таки Івана Антоновича Грекова Катерину, яка

народилася 5 листопада 1781 р.36 До речі, слід зазначити, що названий у

цитованому метричному записові Давид Ратієв, миргородський повітовий суддя, був зятем

грузинського поета Дмитра Саакадзе37, який входив до групи грузинських по¬
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етів-емігрантів на Полтавщині (Давид Гурамішвілі, Шіо Джавахішвілі, Отія
Павленішвілі та ін.)38.

У Лубенському полку, в містечку Глинську, жили родичі сім ї Гурамішвілі
грузинські дворяни Зедгінідзе. Вони були особливо прихильними до І.А.

Грекова, доручали йому розпоряджатися своїм маєтком на час їхньої відсутності39.
У 1784 р. капітан Іван Греков разом з іншими миргородськими грузинами

підполковником Д. Ратієвим, городничим О. Пхеїдзе, князем Д. Саакадзе
давав свідчення у судовій справі про напад «невестимых людей» «ниякихсь разбой-
ников» на будинок грузинського протопопа Давида Мікеладзе в Миргороді40.

Таким чином, усе життя й діяльність прадіда Панаса Мирного І.А. Грекова

були пов язані з грузинською колонією на Полтавщині, в тому числі з

грузинськими поетами, що, звичайно ж, впливало на формування інтересів родини (не
виключено, що й літературних).

Грекови, крім тісних контактів з миргородськими грузинами, мали зв язки з

місцевою козацькою старшиною полкового та сотенного масштабу, з миргородським

чиновництвом. Так, наприклад, Віра Іванівна Грекова у 1791 р. «восприймала»
новонароджену дитину Ананія Журахівського41, представника знатного миргородського
роду, колезького протоколіста, протоколіста Миргородської дворянської опіки42;
один із Журахівських, Григорій, був сотенним писарем Миргородського полку, мав

кілька хат у Миргороді43. Сорочинські дідичі Журахівські, як відомо, доводилися

ріднею гетьманові Данилові Апостолу.
Рід Трекових, окрім гілки, з якої вийшов Панас Мирний, дав у Миргороді ще

й інше відгалуження, від якого походив історик Борис Дмитрович Греков
(Миргород, 1882 1953), академік, автор праць «Київська Русь» (1939), «Культура
Київської Русі» (1944), «Селяни на Русі з найдавніших часів до XVII століття»

(1946)та ін.

'кігк

У документах другої Малоросійської колегії зберігається справа про

миргородського козака Івана Шелюга (він же Шелюжченко), який у 60-х рр.
XVIII століття «шукав козацтва», тобто намагався вийти з підданства дворянина.
Як свідчать матеріали справи, що затяглася на кілька десятиліть, козак Шелюг

жив у селі Біликах першомиргородської сотні, займався різницьким ремеслом.

Коли у 40-х рр. грузинські дворяни-азнаури одержували в Миргороді наділені їм

указом імператраці Анни «підданські двори», Ніколозові Хачапурідзе не

вистачало їх, і тому, «по неимению уже в городе свободных ПОСПОЛИТЫХ»44, йому було
віддано у власність козака Івана Шелюга з ближнього села Біликів.

Проте Шелюг не згодився із становищем підданого, у 1766 р. він «выписался

с-под владения» дворянина Хачапурідзе. Почався затяжний судовий процес,

який у 80-х рр. дійшов до Генерального суду45 і нам невідомо, як він закінчився.

Одне можна достеменно стверджувати: Шелюги з Біликів переселилися до

Миргорода і від Хачапурідзе перейшли у спадщину Трекових46. І сьогодні нащадки

Шелюгів живуть у Миргороді по вулиці Б. Грекова у місцевості, де здавна

жили Грекови.
Принагідно варто повідомити й такий цікавий факт. Жителька Миргорода

Віра Павлівна Шелюг (1921 р. н.) стверджує, що, за спогадами її бабусі Марфи
Федотівни Панащатенко, остання походила по матері з Рудченків і доводилася
ріднею Панасові Мирному. І ще один штрих: місце проживання у Миргороді і

Трекових, і Рудченків, і пов язаних з ними сімей Панащатенків та Шелюгів

локалізується в невеликому, досить чітко окресленому ареалі: правобережна

частина міста, берег Хоролу, початок сучасної вулиці Шевченка, район Прилипка
(вулиця Б. Грекова). У XVIII столітті в цьому ж районі жило чимало грузинських
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сімей. На наше переконання, викладені
факти ще раз, хоч і опосередковано,

підтверджують логічну обґрунтованість
генеалогічного ланцюжка: Хачапурідзе
Грекови Рудченки.

***

Віддалені ремінісценції грузинського
походження Панаса Мирного знаходимо і в

його творчості. У циклі оповідань «Як

ведеться, так і живеться» письменник

показав жорстокого пана Ратієва, описав

Ратіївщину місце на околиці Миргорода,
де був маєток цього поміщика. Це не

вигаданий, а виписаний на реальному матеріалі
персонаж. У другій половині XVIII століття
в Миргороді жили грузинські князі
Ратієви. Про одного з них, Давида
Георгіевича Ратієва, уже згадувалося в цій статті.
Син шталмейстера Зіраба (Юрія, Георгія)
Ратієва, який разом із царем Вахтангом VI

переїхав до Росії47. Давид Ратієв, як і

І.А. Греков та Д. Гурамішівілі, брав участь у
Семилітній війні, «во всех генеральных баталиях и сражениях, партиях»48. Він

вийшов у відставку підполковником, близько 1749 р. переїхав до Миргорода. У 1764 у

підданстві Д. Ратієва перебувало 26 дворів, 38 хат, 119 душ49. Його брати Єгор і

Микола (Георгій та Ніколоз) теж мали маєтності в Миргороді, але жили там недовго50.
У різних джерелах XVIII початку XX ст. згадуються «хутір Ратієва», «урочище

Ратієва», «Ратієв садок»51, які знаходилися на околиці Миргорода, по дорозі з міста

до села Дібрівки.
У ранніх оповіданнях Панаса Мирного «День на пастівнику» і «Батьки»,

створених на основі власних дитячих та юнацьких вражень, детально описана

Ратіївщина52, куди миргородські хлопчаки ганяли пасти худобу. Проте для

молодого письменника Ратіївщина це не тільки місце колишнього маєтку князя

Ратієва, а й своєрідний символ старої доби кріпаччини, з її середньовічною
жорстокістю, символ морального і духовного звиродніння. Панас Рудченко,

очевидно, чув перекази про Ратієва від старих миргородців, у тому числі й від

грузинських нащадків, від своїх предків, від тієї ж баби Оришки, яка доглядала руд-

ченківських дітей. «Ті казочки бабусині» глибоко запали в серце й пам ять

юного Панаса, а згодом трансформувалися в оповідання разючої викривальної сили.

Літературознавець В. Горленко у листі до Панаса Мирного писав у 1883 р. з

приводу його оповідань: «... попрошу Вас про одне: У Вас є там князь Ратієв.

Один Ратієв жив у Миргороді й був одружений з моєю рідною тіткою. Він помер

тепер, але живі його сини. Якщо Вам все одно замінити це прізвище яким-небудь
іншим, то будьте ласкаві це зробити. Для мене власне це байдуже, але сини його

будуть у розпачі, бо їх однофамілець у оповіданні відіграє далеко не симпатичну

(і навіть таку, що викликає мороз по шкірі) роль. Втім, якщо характер взято з

дійсності, то я беру назад своє прохання»53.
Зваживши на прохання В. Горленка, Панас Мирний при публікації оповідань

у альманасі «Рада»54 замінив прізвище Ратієва на Батієв і, відповідно,

«Ратіевщина» на «Батієвщина». (Письменник часто й охоче брав для своїх

персонажів прізвища реальних миргородців, зокрема і з найближчого оточення, як от
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у останньому випадку знову прозора паралель: Батієв і згадувана вже

близька Рудченкова родина Батіїв.)

fcick

Завершуючи виклад матеріалів про грузинських предків Панаса Мирного,
варто також звернути увагу на те, що й при візуальному спостереженні можна

помітити грузинські риси у зовнішності Панаса Рудченка (надто на фото початку
70-х рр. XIX ст.) та його матері Тетяни Іванівни.
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Микола Федорович Сумцов (1854 1922): Бібліографічний покажчик / Укл. Н.І. По-

лянська, В.О. Савчук, В.З. Фрадкін, В.О. Ярошик.
- К.: Рідний край, 1999. - 251 с.

Антонович О. Спогади.
- Вашінгтон: АО «Август», 1999. - 392 с. j

Книга споминів добре знаного тепер в Україні та за її межами українського мецената, j
засновника добродійної Фундації Антоновичів -

це лаконічні і небагатослівні роз- !

повіді про багатьох широко знаних і маловідомих людей (політичних, культурних і
.

релігійних діячів) і про події, очевидцем, а іноді й учасником яких йому доводило-

ся бути у 1920-1930-х рр.
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-

К.: Наша віра, 1999. - 780 с.

Літературознавчі статті й есе, написані під пресом цензури і вже без цензури. їх ; ,

об'єднують два наскрізні мотиви: драматизм долі автора-дисидента, який не прий- ;

няв загальнообов'язкової мови часу, і пошук духовних джерел в історії української і

і світової літератури.
Марта Тарнавська: Автобібліографія.

-

Філядельфія: Мости, 1998. - 247 с., іл.

Бібліографічний підсумок творчої діяльності українського бібліографа і письменниці
із США (795 позицій). Також зафіксовано відгуки про публікації М. Тарнавської.

Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком / Вст. стаття М. Рябчука.
- К.: Час, 1998.

-

255 с. (Українська модерна література.)
У дослідженні одного з найавторитетніших західних україністів професора Торонтсь- \

кого університету чи не найкраще на сьогодні висвітлено ключовий період станов- ї

лення нової української літератури й модерної української нації загалом. Англо- \
мовна першопублікація монографії з'явилася у 1978 р. !

Слов'янські літератури: Доповіді / XII Міжнародний з'їзд славістів (Краків, 27 серп- |,
ня

- 2 вересня 1998 р.).
- 170 с. і

Переважна частина доповідей присвячена розглядові етапних постатей і явищ ук- у
раїнського літературного процесу ХІХ-ХХ ст. у слов'янському контексті. Зокрема, {
досліджується творчість П. Куліша, І. Франка, Лесі Українки, Б.-І. Антонина та ін. \жж
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вага українських істориків все частіше звертається до постатей

українських гетьманів, зокрема тих, які очолювали Українську
козацьку державу протягом другої половини XVII XVIII ст. Цілком при-

родньоГщо особливий інтерес у сучасного читача викликають ті володарі булави,

про яких у силу різних причин написано небагато праць, а то існує й зовсім

обмежена кількість літератури, тим більше спеціальної.

За часів радянської історіографії практично всі українські гетьмани, з

«легкої» чи «важкої» руки царя Петра І, були «зрадниками». І якщо особливо не

замислюватися над причинами цього явища, а надто не глибоко знати історію

України того періоду, то можна повірити й сприйняти, що це було саме так.

Проте більш-менш вдумливого читача (не кажучи вже про дослідників), мабуть,
постійно повинна була бентежити думка в чому справа, чому це так

відбувалося? Українські гетьмани, щиро присягаючи російському монархові на вірність,
потім, як правило, були глибоко розчаровані і, зрештою, ставали на шлях чи

пасивної, чи активної боротьби проти російської політики щодо України, а, отже, в

такий спосіб справді зраджували царю. Мабуть, існувало (або виникало) щось

сильніше за почуття вірності сюзеренові.
Про виступ гетьмана І. Мазепи, його справжні й уявні (надумані) причини вже

написано десятки, а то й сотні праць. Чимало існує літератури й щодо діяльності

таких гетьманів-«зрадників», які. ВиговськийтаП. Дорошенко. Навіть серйозні
дослідження про Б. Хмельницького також дозволяють говорити про цього

засновника Української козацької держави, зрештою, як про «зрадника».

З певними застереженнями до цього ряду можна зарахувати й таких

лівобережних гетьманів, як Д. Многогрішний, І. Самойлович і навіть... К. Розумовський***.

*

Гуржій О. Гетьман Іван Скоропадський. K., 1998. 207 с.
**

Подібне припущення щодо К. Розумовського (1750 1764 рр.) цілком ймовірне з огляду на його

активну реформаторську діяльність в останні роки гетьманування. Пропонуючи, зокрема, встановити

спадкове гетьманство, він намагався, насамперед, зберегти як започатковані ним перетворення, так і в цілому
той політичний курс, що був спрямований на збереження української автономії. Разом з тим, у цій спробі
зміцнити політичну владу гетьмана проглядалося й прагнення козацької старшини створити державу

монархічного типу. В свою чергу це об єктивно не виключало за сприятливих умов, зокрема міжнародних,
виходу України-Гетьманщини зі складу Російської імперії й утворення самостійної Української держави.
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І тільки на одного гетьмана І. Скоропадського у істориків, здається,

відсутній «компромат» щодо його причетності до сумнозвісної «зради».

Саме цьому гетьману й присвятив свою нову працю сучасний український
історик Олександр Гуржій. Усі його попередні дослідження* більшою мірою
пов язані з «добою І. Скоропадського». Рецензована книга, з одного боку, є

узагальненням того величезного фактичного (здебільшого архівного) матеріалу,
опрацьованого О. Гуржієм упродовж багатьох років, з іншого це цілком новий

матеріал, нові підходи, творчі міркування.
За своїм науковим жанром рецензоване дослідження є, безперечно,

історичною монографією. Саме цей жанр, на нашу думку, найбільше повинен

приваблювати серйозних дослідників. Незалежно від концептуального спрямування

історичні монографії «приречені» на довге життя. В них не повинен домінувати так

званий «легкий стиль», за допомогою якого автор у своєму намаганні

«спокусити» читача часто-густо вдається до популяризації тих або інших наукових

парадигм, навіть без претензій на точну аргументацію. Не заперечуючи права на

існування подібного виду праць, слід зазначити, що зрештою це є ні чим іншим, як

лише викладом чужих думок своєю мовою, до того ж нерідко досить

витіюватою або й засміченою непотрібною і чужою українській мові термінологією.

Автор-белетрист може зробити зі своїм «героєм» що завгодно. І це, зрештою,

його право. Автор-науковець і професіонал, яким, безперечно, є О. Гуржій, не

може собі цього дозволити та й не має такого права.

Складність ситуації в даному випадку полягає в тому, що у своєму щирому

прагненні подолати усі ті негативні стереотипи, що закарбувалися в історіографії
за гетьманом І. Скоропадським, автор рецензованої праці дещо ідеалізує й міфо-

логізує свого героя. Звідси й ті чисельні сторінки, де О. Гуржій, так би мовити,

«підтягує» багатий документальний і, зокрема, архівний матеріал, під створення
нового образу володаря булави Івана Ілліча Скоропадського. Власне, саме на

цьому будується авторська концепція щодо гетьмана як визначного політичного і

військового діяча українського державотворення першої чверті XVIII ст.

Характеристиці цих якостей І. Скоропадського підпорядкована й структура

монографії, що складається з чотирьох розділів.
Про високу наукову культуру видання безпосередньо свідчать оригінальні й

змістовні додатки та авторські примітки до тексту.

Як доводить автор, усі молоді й зрілі роки життя І. Скоропадського (до
обрання його гетьманом) пройшли на службі у двох гетьманів І. Самойловича та

І. Мазепи, за яких він обіймав вже досить високі адміністративні й військові

посади. В книжці наявні цікаві спостереження про те, що і Самойлович, і Мазепа

переважно використовували Скоропадського як посланця до Москви, а не до

Кримського ханства чи Польщі. О. Гуржій слушно зауважив, що «гетьмани

найчастіше посилали до Криму й Польщі певних старшин» (с. 21). Отже, цілком

ймовірно, що І. Скоропадський так ніколи й не став довіреною особою ні
Самойловича (з його відомою політичною орієнтацією на Кримське ханство), ні Мазепи.

Більше того, саме за сумлінне виконання одного з численних доручень у Москві

чернігівський полковий писар І. Скоропадський одержує в 1693 р. чин

генерального бунчужного. Таким чином, хоч і у досить поважному віці (47 48 років), але

І. Скоропадський опинився у вищих ешелонах військової та цивільної влади.

Щоправда, лише через 8 років він подолав наступний щабель службової драбини, ко-

*

Див., наприклад: Гуржій О. 1) Эволюция феодальних отношений на Левобережной Украине в

первой половине XVIII в. К., 1986; 2) Право в Українській козацькій державі (друга половина

XVII XVIII ст.). К., 1994; 3) Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної та

Слобідської України (друга половина XVII XVIII ст.) К., 1994; 4) Українська козацька держава в

другій половині XVII XVIII ст.: кордони, населення, право. K., 1996 та ін.
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ли гетьман І. Мазепа призначив його генеральним осавулом, що за рангом у

старшинській адміністрації вважався п ятою особою. Мабуть, саме на цій посаді, а

пізніше (з 1706 р.) й на посаді стародубського полковника, І. Скоропадський, як

бездоганний виконавець, найбільше сподобався Петру І, з яким він на той час

досить часто зустрічався (за дорученням І. Мазепи) як представник українського
уряду. Ця обставина, безперечно, відіграла значну роль у тому, що після «зради» І.

Мазепи гетьманом став за волею російського царя саме І. Скоропадський. Не
виключено, що при цьому Скоропадського, як підкреслює і О. Гуржій, переслідував
певний час комплекс меншовартості «другого гетьмана». Адже ніхто інший, як його

улюблена дружина, вольова й енергійна Настя-гетьманша, заявила, що «Мазепа

живой еще гетман и никто не силен взять у него булаву и гетманства лишить. А мы

хотя и взяли гетманство, так из нужды и это нам прощено будет» (с. 32).
Так чи інакше, але І. Скоропадський погодився стати гетьманом, хоча, за

бажанням, міг би під приводом, скажімо, якоїсь удаваної хвороби чи то похилого

віку (63 роки!) відмовитися. Отже, попри всі обставини, по суті, він справді
«вступив у змову» з Петром І і за великим рахунком зрадив не тільки свого

гетьмана, але й остаточно відійшов від ідеалів українського старшинського авто-

номізму того часу.

Можливо, це досить категоричний присуд з висоти кінця XX ст. Можливо, не

логічна вимога самопожертви від такої лояльної до Росії та й, зрештою, зовсім не

геройської людини, якою був І. Скоропадський? До того ж, правомочні й інші
думки з цього приводу. Зокрема, не виключено, що на вищій посаді Скоропадський
мріяв і прагнув бути якнайкориснішим своєму народові, своїй Батьківщині.

Як нам уявляється, автор рецензованої праці найближче підійшов саме до

такого висновку, намагаючись до певної міри «реабілітувати» (термін О. Гуржія.
О.П.) цього гетьмана.

Віддаючи належне прагненню гетьмана І. Скоропадського виявити себе на

політичній арені, одразу ж зазначимо, що він був вже з самого початку

приречений на невдачу у своїх діях. В надзвичайно складній ситуації, у якій перебував
гетьманський уряд, на І. Скоропадського «тиснули» принаймні три основних

фактори: крах виступу І. Мазепи з усіма його подальшими наслідками,

агресивна антиукраїнська політика російського уряду й особисто Петра І і, нарешті,
тривала виснажлива війна, що знекровлювала економіку й людські ресурси Ук-

раїни-Гетьманщини.
Можна вважати, що, власне, справжня політична діяльність гетьмана І.

Скоропадського (до речі, ще навіть невизнаного офіційно російським урядом до січня

1710 р.) почалася з подання ним на ім я царя проекту так званих «Решетилівських

статей» 17 липня 1709 р. Зміст цих «статей» (відомий нам, власне, в російському
варіанті, з резолюціями Петра І), досить докладно переданий в рецензованій праці
(с. 59, 60), здається, не залишає сумніву у патріотизмові їх автора (Скоропадського),
його прагненні допомогти своїй Батьківщині у цей надзвичайно тяжкий для неї час.

Разом з тим є безсумнівною і та політична «наївність», що її виявив новообраний
(читай призначений царем) гетьман. На жаль, мусимо визнати, що ця безперечна, для

будь-якого державного й політичного діяча, вада була властива І. Скоропадському

протягом усього його правління. В цьому плані він зовсім непривабливо виглядає на

тлі свого попередника й колишнього патрона І. Мазепи. Останній, як відомо, став на

шлях боротьби за повний відрив України-Гетьманщини від Російської держави, що

за тих умов практично означало боротьбу за самостійну Українську державу.
Натомість І. Скоропадський в кращому випадку залишився «твердим консерватором»

(за виразом В. Липинського), що не уявляв існування України поза Росією.

Втім не виключено, що політичне прозріння й розуміння справжнього стану

речей і реальної ролі українського гетьмана в російській імперській системі
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прийшли до І. Скоропадського внаслідок його останньої поїздки до Москви й

появи царського указу від 16 травня 1722 р. про утворення в Україні-Гетьманщині
так званої Малоросійської колегії. Та було вже занадто пізно. І як наслідок

смерть самого гетьмана та крах не тільки його (Скоропадського) патріотичних
прагнень, але й політичне фіаско й особиста трагедія його наступника

наказного гетьмана Павла Полуботка. Це був початок остаточного занепаду

української автономної держави, що тривав ще кілька десятиліть потому.
До певної міри жертвами цієї політичної пасивності гетьмана І. Скоропадського,

що часто-густо межувала з конформізмом, його постійного страху бути
звинуваченим у зраді, стали, на нашу думку, й останні українські гетьмани Д. Апостол і К. Ро-

зумовський. Адже саме політика Петра І щодо України й реакція на неї з боку І.

Скоропадського були постійними критеріями й мірилом у всій наступній діяльності
російського уряду щодо України-Гетьманщини взагалі й інституту гетьманства

зокрема. Відсутність мужності й політичної волі (чи то свідомий вибір) і, як наслідок,

відмова І. Скоропадського спочатку в якості стародубського полковника, а потім і

гетьмана приєднатися до виступів І. Мазепи, а пізніше і П. Орлика, коштували

Україні надто дорого. Саме тому ми не можемо однозначно сприйняти твердження
О. Гуржія про те, що «І. Скоропадський не мав реальної можливості не тільки для

відвертого виступу проти царату, а й радикальних змін на краще у становищі

підпорядкованого народу мирним шляхом» (с. 166 167). Навпаки, є значно більше

підстав думати про те, що цей призначений царем гетьман, вихований у дусі

відданості російському монархові, відверто не хотів цього робити.
І чи бува не через це усі його заходи в галузі економіки, соціальної політики,

адміністративно-державної і військової діяльності, що часом несли в собі досить

відчутний позитивний заряд (і що так переконливо й науково аргументовано

показує у своїй праці О. Гуржій*), не були оцінені належним чином сучасниками.

За даними видатного російського історика С.М. Соловйова, серед останніх була

поширена така думка, що «нынешний гетман (І. Скоропадський. 0.77.) человек

смирный, за Украйну стоять не умеет, кто ни нападает, все дерут»**. Той самий

С.М. Соловйов наводить ще більш разючий приклад різко негативного ставлення

до гетьмана І. Скоропадського з боку його сучасників. У м. Сосниці
Чернігівського полку в 1715 р. під час святкування чергової річниці Полтавської битви

1709 р. один з місцевих мешканців і військових слуг чернігівського полковника

П. Полуботка Федір Стичинський у відповідь на докір про те, що він не був у

церкві з приводу перемоги над шведами і «проклятим Іудою Мазепою» заявив

таке: «Не Мазепа проклятый Иуда, а нынешний гетман проклятый Иуда, потому

что не стоит за Украину и москали ее разоряют»***. За ці слова й образу
Скоропадського Ф. Стичинський був жорстоко покараний батогами і відправлений на

заслання.

І чи бува не через це нащадки І. Скоропадського зажили непривабливої слави

«потомків гетьмана дурного»?!

* При цьому автор змушений виправляти «свідомі помилки» своїх попередників, зокрема
висновки, вміщені в 2-му томі багатотомної «Історії Української РСР» (К., 1979), про «значний позитивний

вплив петровських реформ у Російській державі на дальший розвиток промисловості, сільського

господарства, торгівлі, соціальних відносин та культури України», справедливо назвавши це «відвертим

перекрученням фактів» (с. 105).
** Див.: Соловъев С.М. Сочинения. Кн. VIII. История России с древнейших времен. М., 1993.

Т. 15-16.-С. 566.
*** Там же; Горобець В. Присмерк Гетьманщини. К., 1998. С. 132.
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Звичайно, усвідомлюємо риторичність та й певну пікантність, а може й

несправедливість такої постановки питання. Адже ж далеко не всі ці «потомки»

були жорстокими поміщиками й невігласами. Більше того, серед них, як відомо,
були й такі, що мріяли (й небезпідставно) самі стати гетьманом (І.М.
Скоропадський друга половина XVIII ст.), а то й ставали ним (П.П. Скоропадський,
1918 р.).

Якось видатний російський історик-медієвіст Л.М. Гумільов зазначив, що

психічний склад («національний характер») етносу змінюється з кожною фазою

етногенезу, як у людини з віком. Остання старіє і намагається використати не

витрачену силу, а здобутий досвід, що їй вдається доти, доки невблаганна старість
не скує її емоції і здатність до логіки*. Якщо екстраполювати ці думки вченого на

предмет нашої розмови, то можна з певністю констатувати, що за часів

гетьманування І. Скоропадського український народ пережив одну з драматичних

сторінок своєї історії. Зазнав певних змін його психічний склад («національний

характер»). Це був період остаточного ствердження так званого «малоросійства»,
уособленням якого, чи не в першу чергу, став сам гетьман І. Скоропадський.
Доля ж останнього органічно переплелася з долею його народу і Батьківщини, що

так переконливо і на високому науковому рівні показано О. Гуржієм.
Хотілося б, щоб з подібними міркуваннями більшість читачів перегорнула

останню сторінку рецензованої праці. І якщо станеться саме так, будемо вважати,

що її автор не тільки відчув актуальність поставленої наукової проблеми, але й

успішно її вирішив.

* Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 1997. С. 28.
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Сорока П. Петро Одарченко: Життя і творчість.

-

Тернопіль, 1998. - 226 с., іл.
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- К..

Смолоскип, 1998.
- 313 с.
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