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ДАВНЬОРУСЬКА НАРОДНІСТЬ:
МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Петро ТОЛОЧКО

б єктивно проблема етнічного розвитку на Русі не належить до надто

складних. Наявність великого кола джерел (писемних і архео¬

логічних) дозволяє відтворити достатньо реалістичну картину
етнічних процесів від часів формування держави до її падіння в 40-і роки XIII ст.

Звичайно, якщо дослідник при цьому керуватиметься лише пошуком істини і не

матиме жодного упередження до даної проблеми.
На жаль, вітчизняна історіографія не демонструє нам такої неупередженості.

Свій деформуючий вплив на об єктивне висвітлення етнічної історії східних

слов ян, час від часу, виявляла політична кон юнктура. В діалектичній єдності

переплітались тут офіційна великодержавна доктрина «старшого» брата і

національний комплекс «меншого». Впродовж тривалого часу історики ведуть

запальні дискусії з приводу права на києворуську спадщину. Належить вона

росіянам чи українцям? При цьому нерідко забувають, що є ще й білоруси, які

також мають безпосередню причетність до цієї спадщини.

Перші спроби осмислення походження руського народу відносяться до другої
половини XVII ст. і відбуваються на фоні зростання національної свідомості, вик¬

ликаної національно-визвольною боротьбою українського народу. Практично ні

в кого з авторів XVII ст. (Феодосій Софонович, Інокентій Гізель) не було сумнівів
щодо історичної спорідненості східнослов янських народів, які мають єдиний
етнічний корінь. «Русский или паче Российский народы писав Інокентій

Гізель, тыижде суть Словяне. Единого бо єства... и тогожде языка»1.

Вслід за літописцями та істориками ідея єдності східнослов янських народів
мала поширення і серед політичної еліти України. Фактично вона стала голов¬

ною моральною підставою Переяславської угоди 1654 р. І пізніше, коли ілюзії

щодо рівності, або хоч би широкої автономії України у складі Росії, щезли, ук¬

раїнські гетьмани неодмінно підкреслювали етнічну спорідненість українців і

росіян. Це визнавав навіть Іван Мазепа. У знаменитій прокламації до мало¬

російського народу, розісланій напередодні Полтавської битви 1709 р., він хоч і



4 Петро ТОЛОЧКО

відзначав згубність царського деспотизму, все ж застерігав від війни з Велико-

росією «единоверной и единоплеменной».

Традиції історіографії XVII ст. мали своє продовження і в ґрунтовних історич¬
них дослідженнях XVIII поч. XIX ст. Етнічну спорідненість усіх східних
слов ян стверджували В. Татищев, П. Симоновський, О. Рігельман, Д. Бантиш-
Каменський та інші історики. Дещо випадають із цього ряду О. Шафонський і

Я. Маркович. Вони також не заперечували усталену концепцію єдності, але вно¬

сили до неї суттєве поточнення. Згідно з ними, старшим у східнослов янській
сім ї є малоросійський народ, оскільки «колискою росів» була Київська земля.

Ще чіткіше ідея старшості малоросіян сформульована М. Маркевичем. Згідно

з ним, малоруський народ сформувався у незапам ятні часи, тоді як велико¬

руський виник значно пізніше з переселенців із території Південної Русі. З цим

твердженням солідаризувався також історик Ю. Венелін, який, визнаючи

спільність походження східнослов янських народів, переважне право називатись

Руссю віддавав українцям.

Приблизно з середини XIX ст. проблема києворуської етнічної спадщини на¬

буває принципової гостроти. Починаючи з М. Погодіна, російські вчені висвітлю¬
ють історію Давньої Русі як історію лише великоруського народу. Обґрунтовую¬
чи великодержавні амбіції, М.П. Погодін відмовляється від традиційної для

вітчизняної історіографії концепції спільності походження східнослов янських
народів. За ним, українці не мають жодного відношення до історії Київської Русі,
оскільки переселились у Подніпров я тільки після монголо-татарської навали з

Прикарпаття і Волині. До цього тут жили великороси, які, в свою чергу, під тис¬

ком завойовників переселились на північно-східні землі. Що стосується давньо¬

руської мови, то вона, згідно з М. Погодіним, найближче споріднена з велико¬

руською і в ній відсутні будь-які ознаки малоросійської2.
Рішучу незгоду з цими поглядами висловив видатний український вчений-ен-

циклопедист М. Максимович. У своїх полемічних філологічних листах він пере¬
конливо спростовував твердження М. Погодіна про виняткове право великоросів
на києворуську спадщину. М. Максимович обстоював «найближчу спорідненість

руських говірок, за якою малоросійська і великоросійська говірки, або говорячи

повніше і точніше, південноруська і північноруська мови рідні брати, сини

однієї руської мови». їх відособлення і виділення південноруської мови, як вва¬

жав М. Максимович, відбулося ще в дотатарський період, «коли Київська Русь

була представницею руського світу, як після татар стала Русь Московська».

Своєю чергою, південноруська мова також не була єдиною, а поділялась на дві

говірки: «малоросійську, яка існувала здавна з обох сторін Дніпра на Україні,
Поділлі, Волині, і в Сіверщині, і червоноруську, що також існувала здавна по

обох сторонах Дністра у Галіції і Карпатах»3.
Велику увагу проблемі етнічного розвитку часів Київської Русі приділяв

М. Костомаров. Його погляди щодо цього викладені у працях «Мысли о Федера¬
тивном начале древней Руси», «Две русские народности», «Черты народной юж¬

норусской истории» та інших. Вони неоднозначні, а нерідко і суперечливі. На йо¬
го думку, у першій половині нашої історії (період удільно-вічового укладу), на¬

родна загальноруська стихія виступає в сукупності шести головних народностей,
а саме: південноруської, сіверської, великоруської, білоруської, псковської і нов¬

городської. їх етнічною підосновою були літописні племена, які консолідувались
у більші спільності.

Обширна і різноманітна південноруська народність, згідно з істориком, в

удільний період відособилась системою частин, які утворювали одну землю. Во¬

ни відрізнялись одна від одної народними звичаями, говірками, способом життя,

але їх доля впродовж тривалого часу була нероздільна. Навіть Сіверія, яка за
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говіркою, способом життя і фізичною структурою посідала серединне місце між

південнорусами, великоросами і білорусами, більше тягнулась до півдня, ніж до

півночі4.

Певною етнографічною своєрідністю відрізнялось населення Києва і Руської
землі у вузькому значенні цього слова. Постійне проживання тут варягів і греків,

шведів і датчан, печенігів і поляків, представників інших слов янських і не¬

слов янських народів, на думку М.І. Костомарова, призводило до того, що з

Київській землі, менш ніж в інших регіонах, міг зберігатися чистий тип одної на¬

родності5.
За спостереженнями М. Костомарова, близьким до Південної Русі було насе¬

лення Новгородщини. Навіть у XIX ст. воно вживало такі слова, яких не знала

великоруська мова, але вони мали поширення у малоросійській. Наприклад: шу¬

кать, хилить, шкода; «що» замість «что», «жона» замість «жена»; «я» замість

«а» «дивиця», «травиця». На цій підставі М. Костомаров зробив висновок, що

Новгород завжди був рідним братом Півдню.
Висновки М. Костомарова про розділення східних слов ян домонгольського

періоду на ряд народностей сприймаються, нерідко, надто спрощено, як незапе¬

речна констатація існування в той час українців, росіян і білорусів у їх сучасній
етнографічній структурі. Тим часом нічого подібного він не стверджував. «Зро¬
зуміло, писав історик, було б легковажно уявляти, що образ, у якому

південноруська народність з її ознаками була у давнину, той самий, у якому ми

зустрічаємо її в пізніші часи. Історичні обставини не давали народу стояти на од¬

ному місці... Якщо ми, відносно давнини, говоримо про південноруську на¬

родність, то розуміємо її у тому вигляді, який був прообразом сучасного».

Виділивши кілька давньоруських народностей, М. Костомаров не заперечував

їх спорідненості. «Всі разом носили вони назву спільної Руської землі, належали

до одного спільного складу і усвідомлювали цей зв язок»6.
У своїх висновках щодо етнічного розвитку Київської Русі М. Костомаров

значно ближчий до історичної дійсності, ніж деякі його новочасні послідовники.
Велике етнічне ціле (за термінологією історика, «народна загальноруська

стихія») не виключало етнографічної своєрідності його окремих частин.

Помітне місце в дослідженні східнослов янського етногенезу належить В. Ан¬

тоновичу. Як і свого часу М. Максимович, він рішуче не погодився з висновками

М. Погодіна і його послідовників про поголовну міграцію населення Південної
Русі під тиском монголо-татар на північний схід і зайняття його місця переселен¬

цями з Карпат. Одночасно В. Антонович переконливо відвів також тезу поль¬

ських істориків Грабовського, Шайнохи та інших, за якою Середнє Подніпров я
після монгольської навали колонізувалось польськими вихідцями з берегів
Вісли7.

В. Антоновича нерідко вважають основоположником концепції винятково ук¬

раїнської етнічної основи Київської Русі. Насправді нічого подібного він не вис¬

ловлював. У жодній його історичній праці немає етнічного протиставлення

Південної і Північно-Східної Русі. Київська земля XIII більшої половини

XIV століть, на його думку, «втратила значення першого, старшого княжіння і,

серед роздріблених руських областей, займала місце другорядне, непомітне». «У

XIV ст. у долі Русі трапився новий історичний поворот, який накреслив для

Києва нову політичну роль на новому поприщі. У цей час роз єднані і ослаблені

руські землі починають знову об єднуватись у більш крупні і міцно зв язані
політичні організми. Намагання це відбувається одночасно на двох закраїнах
руського світу: між тим як на північному сході Русі... виникає нова, сильна Русь¬
ка держава, південно-західні руські землі знаходять точку опертя у Великому
князівстві Литовському»8.
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Теза В. Антоновича про різні шляхи історичного розвитку Південної і

Північно-Східної Русі другої половини XIII XVI ст. є цілком вірною і обґрунто¬
ваною, але вона не дає жодних підстав приписувати історику аналогічний висно¬

вок і щодо часів Київської Русі. Що ж стосується етнічної термінології, то вона

скрізь вжита зі словом «Русь»: «руська народність», «руське народонаселення»,

«руський світ».
У 80-х роках XIX ст. мала місце спроба реанімувати теорію М. Погодіна. З нею

виступив відомий російський філолог О. Соболевський. У рефераті «Как говори¬
ли в Киеве в XIV XV вв.» дослідник дійшов висновку, що в писемних докумен¬

тах цього часу ще немає українських фонетичних особливостей, а отже заселен¬

ня Київщини новим населенням сталося не раніше XVI ст. Так теорія М. По¬

годіна була доведена до повного абсурду.
Філологічні аргументи О. Соболевського знайшли як противників (П. Жи-

тецький), так і прихильників (О. Шахматов). Щоправда, в процесі активної істо-

рико-філологічної дискусії О. Шахматов поступово відійшов від переконання

щодо великоросійської етнічної основи усіх східнослов янських племен. Засно¬

вуючись на даних мови, лінгвістичному аналізі руських говірок, вчений дійшов
висновку, що з часом на базі загальноруської єдності виникають три руські на¬

родності. Південноруська або малоруська увібрала в себе полян, сіверян, воли-

нян, уличів і хорватів; білоруська, відповідно, дреговичів, родимичів, частину
кривичів; великоруська словен, східну частину кривичів, в ятичів9. Що сто¬

сується населення Києва, то його, згідно з О. Шахматовим, хоч і немає причин не

визнавати південноруським, все ж слід вважати достатньо змішаним, у складі
якого були представники всіх руських племен.

Велику увагу проблемі етнічного розвитку східних слов ян і Русі приділив М. Гру-
шевський, але його етногенетична схема не позбавлена внутрішніх протиріч. Розгля¬

нувши у примітках до першого тому «Історії України-Руси» історіографію питання,
він дійшов висновку, що український народ на своїх історичних землях існує з

IV ст. н. е. спершу під назвою антів, потім полян і згодом русів. У вступних замітках

М. Грушевський заявив, що «ця праця має подати образ історичного розвою життя

українського народу або тих етнографічно-політичних груп, з яких формується те,

що ми мислимо тепер під назвою українського народу, інакше званого «малорусь¬

ким», «південноруським», просто «руським» або «русинським»... Його старе істо¬

ричне ім я: Русь, русин, руський, в часи політичного і культурного упадку було при¬
своєне великоросійським народом, котрого політичне і культурне життя розвивало¬

ся на традиціях давньої Руської держави, і великоросійські політичні організації
як вел. кн. Володимирське, і потім вел. кн. Московське уважали себе спадкоємцями,

наслідниками тої старої Руської (Київської) держави»10.
Із наведеної цитати випливають дві важливі засадничі тези. Перша зводиться

до того, що М. Грушевський бачив український народ в далекій глибині століть
як певні «етнографічно-політичні групи», із яких формується те, що «ми мисли¬

мо тепер під назвою українського народу». Згідно з іншою, великоруський народ,
хоч і привласнив собі ім я Русь, все ж «розвинувся на традиціях давньої Руської
держави» і вважав себе її спадкоємцем.

У спеціальній статті, присвяченій періодизації української історії, М. Гру¬
шевський відзначав, що «Київська держава, право, культура була утвором одної

народності українсько-руської, Володимиро-Московська другої, велико¬

руської»11. Друга частина терміну «руської», незважаючи на заперечення

істориком існування «загальноруської» народності, навіть поза авторським ба¬

жанням, засвідчує спорідненість обох народностей.

Якщо говорити про рівень етногенетичного зв язку з Київською Руссю, то

М. Грушевський і його однодумці справді мали рацію, коли стверджували, що
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об єктивно вищим він був в українців, які жили на корінних землях Русі і є її без¬

посередніми спадкоємцями. З часом погляди М. Грушевського еволюціонували в

напрямку визнання за українським народом етнічної сформованості вже з ант¬

ських часів.

О. Єфименко етнічний розвиток часів Київської Русі уявлявся у складному

діалектичному переплетінні процесів інтеграційних і дизінтеграційних. «Впро¬

довж всього цього періоду, який закінчується монгольською навалою, історію на¬

шу роблять групи східнослов янських або руських племен, які відособились по

областях, але начебто не виявляли того глибокого розпаду на два русла, який спо¬

стерігається пізніше... Коли туман, що охопив собою більш-менш всю руську

землю, цілком розсіюється, ми спостерігаємо на нашій території два великих роз¬

галуження руської народності, які неначе поглинули собою колишні племінні

особливості, народності південноруську і північноруську»12.
Етнічні проблеми цікавили також видатного українського письменника і вче¬

ного І.Я. Франка, який гостро і зацікавлено відреагував на вихід у світ першого
тому «Історії України-Руси» М. Грушевського. Зібравши всі можливі згадки

давніх авторів про антів, він дійшов висновку, що на їх підставі можна твердити

лише про слов янство цього народу, який був предком усієї давньоруської люд¬

ності, у тому числі і північного племені в ятичів13.
І.І. Огієнко вважав, що найстаріша назва нашого (українського. П.Т.) наро¬

ду була «руський», яка цілком залишилась в Галичині, де простий народ тільки

й зве себе тим ім ям; руським народом, споминаючи свою давнину, зве себе і наш

народ в межах Росії. До Москви, згідно з автором, назва «Русь» була занесена з

берегів Дніпра після того, як політичний центр держави перемістився з Києва на

північний схід14.
Практично всі традиції історичної думки дожовтневого періоду, так чи інакше,

успадковані дослідниками нашого часу. Йдеться не лише про альтернативність
висновків вчених щодо проблеми етнічного розвитку Київської Русі, але й про си¬

стему аргументації. У багатьох випадках вона базується не стільки на твердих до¬

кументальних фактах, скільки на емоційному сприйнятті явищ історії, апріорно¬
му переконанні в незмінності етнічної ситуації від середньовіччя до наших днів
або й просто на політичних переконаннях. Характерним прикладом цього може

бути ставлення до міжкнязівської боротьби на Русі. Ряд істориків, вітчизняних і

зарубіжних, розглядають ці чвари можновладців через етнічну призму. «Ук¬

раїнські» Київ і Південна Русь протиставляються «російським» Володимиру на

Клязьмі і Північно-Східній Русі або «білоруському» Полоцьку.

Характер етнічного розвитку Київської Русі на першому, ранньофеодальному
етапі її розвитку (до 30-х років XII ст.) в цілому не викликає принципових розхо¬

джень. Переважна більшість дослідників сходяться на тому, що вже у IX на

початку XII століть на основі півтора десятка східнослов янських племінних

об єднань склалася відносно єдина давньоруська етнічна спільність, головною

умовою консолідації якої була Київська Русь. Що стосується етнічного процесу
другого етапу історії Русі (до 40-х років XIII ст.), тут думки дослідників дещо
розійшлися.

Згідно з В. Мавродіним, вже в XI XII ст. процес злиття східного слов янства
в єдиний народ уповільнюється, потім і зовсім припиняється. Старі мовні і етно¬

культурні особливості, успадковані від племен і земель Русі і не ліквідовані
спільністю київських часів, ускладнюються новими, що виникали в період фео¬
дальної роздробленості і обумовлювались економічною і політичною ізольо¬
ваністю давньоруських князівств15.

Схожі висновки спостерігаємо і в працях К. Гуслистого. Він вважав, що в до-

монгольський час давньоруська народність не стала цілком стійкою етнічною
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спільністю. Феодальна роздробленість Русі XII XIII ст. визначила процес роз¬

межування окремих її частин і складання передумов для формування трьох
східнослов янських народностей16.

Про початки розкладу давньоруської народності ще в надрах Київської Русі
писав також і Б. Греков, правда, не пов язував цей процес безпосередньо з фео¬
дальною роздробленістю. Згідно з ним, історія Київської Русі це не історія Ук¬

раїни, Білорусії чи Росії, а період їхньої спільної історії, коли складались і вели¬

коруський, і український, і білоруський народи17.
Ряд учених, особливо археологів і етнографів, послідовно обстоювали ідею

існування єдиної давньоруської народності аж до монголо-татарської навали і

навіть пізніше. Аналіз писемних джерел дав можливість Б. Рибакову зробити

висновок, що і в епоху феодального дроблення Русі XII XIII ст., незважаючи на

існування кількох десятків князівств, єдність давньоруської народності добре
усвідомлювалась і знаходила відображення в термінології вся Руська земля

протиставлялась відокремленим вотчинам князів. Аж до XIV століття (до часу

Куликовської битви), згідно з Б. Рибаковим, утримувалась єдність давньоруської

народності, яка продовжувала усвідомлювати себе як єдине ціле. Аналіз архео¬
логічного матеріалу не дає можливості вловити ознаки розпаду давньоруської на¬

родності на три групи18.
Незважаючи на певну розбіжність думок істориків радянської доби щодо

етнічного розвитку Русі IX XII ст., загалом усі вони обстоювали тезу спільності

походження трьох східнослов янських народів, що мали єдиного попередника.

У наш час, особливо в українській історіографії, цей висновок зазнає неабия¬

кого випробування. Колись нас (українських дослідників) не задовольняло стано¬

вище «молодшого» брата. Нам хотілося бути, коли не «старшим», що, з огляду

успадкування саме українцями територіальної основи Київської Русі, відповіда¬
ло б історичній правді, то, принаймні, «рівним» братом. Тепер же, ми, здається,

незгодні бути навіть і «старшим». У багатьох працях останніх років концепція

давньоруської народності, як «колиски трьох братніх східнослов янських на¬

родів», оголошується витвором офіційної радянської історичної науки і, на цій

підставі, відкидається. Крім «революційної доцільності» і образи за минулі
«етнічні приниження», жодних інших аргументів щодо неспроможності кон¬

цепції спільності походження східнослов янських народів не наводиться. Що¬
правда, у більшості випадків, цією проблемою переймаються люди, котрі ніколи

професійно її не досліджували, а, отже, не володіють ні джерелознавчою базою,
ні історіографічними набутками попередніх поколінь істориків.

Запропонований вище історіографічний огляд, за відсутності упередження до

етнічної проблеми, міг би і вичерпати її розгляд. Але, оскільки нею сьогодні збу¬

джена уява не лише науковців, а й широкого загалу, необхідно продовжити її

дослідження і дати змогу читачу самому зробити відповідні висновки.

***

Основним джерелом з ясування етнічної картини величезного східноєвро¬
пейського регіону напередодні утворення Київської Русі є «Повість минулих
літ». І яким би не було критичне ставлення до її свідчень, без них ми взагалі не

мали б про що говорити. Можна дискутувати з приводу того, що розумів літопи¬

сець під термінами «поляни», «древляни», «сіверяни» тощо, але те, що йдеться

про певні етнографічні частини єдиного східнослов янського етносу, заперечити
неможливо.

Широка картина розселення слов ян взагалі і східних зокрема, утримується у

вступній частині «Повісті». «Тако же и ти словаке пришедше с^дошд по Днепру и ha-

рекошдся поляне, а друзки деревляне, здме сЬдОША В д друзки с^дошд межи При-
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пєтью и Двиною и ндрекошдся дреговичи; инии с^дошд нд Двин'Ь и ндрекошдся полочдне,

р^чьки рлди, юже втечетъ в Двину, именемъ Полота... Словени же сЬдошд около озера

Илмеря... А друзии же сЬдошл на ДесггЬ, и по Семи и по Gipvfc и ндрекошдся сѣверъ»19.
Далі в літописі з являються повідомлення про інші східнослов янські племе¬

на: «Кривичи, иже садятъ нд вер\ь Волги. И на в^рхъ Двины, и нд в^р^ъ Днѣпра...».
«Бужане зане с^доша по Бугу, посл'Ь же велыняне». «Родимими во и Вятичи от Ляховъ,
бяста бо два врата... Вадимъ, а другим Вятъко, и пришедъша с^достд Рддимъ на

Съжю..., а Вятько с^де съ родомъ своимъ по ОщЬ». Хорвати и дул^ви же живяху по Бу¬
гу, жде нын'Ь волыняне, а уличи и тиверъци гЬдяху по Бугу и по Днѣпру, прис^дяху къ
Дунаеви... оли до моря»20.

Говорячи про географію східних слов ян, які розселилися від Дунаю і Карпат
до верхів їв Оки і Волги, і від Чорного моря до озера Ільмень, слід мати на увазі,

що йдеться не про невеликі племінні угруповання, а про союзи племен, а може і

більш значні етнополітичні спільності. В історичній літературі вони дістали на¬

зву «народців», що є запозиченням визначення Ф. Енгельса щодо швабів, ланго-

бардів, аквітан та інших племінних утворень Західної Європи, які перебували на

такому ж етапі етнополітичного розвитку, що й слов яни.

Для з ясування рівня етнічного розвитку східних слов ян переддержавного

періоду слід звернути увагу на цілий ряд літописних поточнень і зауважень.

Перше: окремі східнослов янські групи одержали свої назви від місць розсе¬

лення. «ПрОЗВАШАСЯ имени своими, где гЬдше, на которомъ мѣстѣ»21.

Друге: всі вони мали внутрішнє усвідомлення етнічної спільності, насампе¬

ред, через єдину мову, яка і відрізняла їх від оточуючих народів. Завершивши

розповідь про розселення слов ян, літописець зауважує: «И tako рлзидеся словень-

ский языкъ», а переходячи до опису сусідів, підкреслює їхню мовну відмінність:

«А се суть инии языщй»22.
Третє: кожна група східних слов ян в процесі свого проживання на певній тери¬

торії набула характерних, тільки їй притаманних, особливостей. «Им^я^у бо обычаи

СВОИ, И ЗАКОМЪ отецъ СВОИХ и (іреДАМЬЯ, КАЖДО своя нрдвъ»23. Розкриваючи цю сен¬

тенцію, літописець дає прихильну характеристику лише полянам, як найбільш

цивілізованим, а інші племена (древлян, сіверян, родимичів, в ятичів, кривичів)

атестує як темних язичників. Не заперечуючи того, що дещо із розказаного літопис¬

цем про життя племен, у вигляді реліктів, могло мати місце ще й у його часи, в ціло¬

му ці характеристики стосуються їх переддержавного і дохристиянського буття.
В цілому, літописні зауваження як щодо східнослов янської етнічності, так і

етнографічної окремішності племен, здаються слушними. Своє підтвердження
вони знаходять в археологічних дослідженнях пам яток VI IX ст. При за¬

гальній близькості матеріальної культури на всій території розселення східних

слов ян, помітні і їх регіональні особливості.

Першим звернув увагу на це ще А.А. Спіцин, який вважав, що основними ет-

новизначальними ознаками тієї чи іншої області є обряд поховання, типи похо¬

вального інвентаря, прикрас, і, насамперед, форми скроневих кілець. З певними

застереженнями ці ознаки вважаються етновизначальними і в наш час.

У спеціальній роботі, присвяченій археологічним старожитностям східних

слов ян, В.В. Седов здійснив спробу окреслити територію кожного літописного

міжплемінного об єднання на підставі виявлення специфічних рис матеріальної
культури. Маючи літописні історико-географічні орієнтири, завдання це не ви¬

дається надто складним. Без них же, користуючись лише даними археології, виз¬

начити суму специфічних етнографічних проявів культури того чи іншого «пле¬

мені» набагато складніше.

Особливі труднощі, як відомо, виникають при пошуку етновизначальних рис

матеріальної культури полян. І.П. Русанова вважала характерною полянською



10 Петро ТОЛОЧКО

рисою кургани з ямним обрядом поховання і на цій підставі залучала до території
розселення полян навіть чернігівське Подесення. Насправді ж єдність поховаль¬

ного обряду, як і інших елементів матеріальної культури в Середньому
Подніпров ї і Нижньому Подесенні, визначались процесами політичної кон¬

солідації населення регіону. Саме тут формувалась історична «Руська земля».

Аналогічні труднощі постають і перед дослідниками інших етнографічно-по¬

рубіжних територій, де також відсутня археологічна специфічність. Навіть така

універсальна етновизначальна ознака, як скроневі кільця, не завжди гарантує

визначення «племінної» належності території. На їх підставі практично немож¬

ливо розмежувати хорватів і тиверців, волинян і древлян.
Чіткіше етнографічні особливості проступають у межах більших регіонів, які

охоплюють територію розселення кількох літописних «племен». Вони зумовлю¬

ються, насамперед, різними географічними умовами, а також сусідством іншо-
етнічного населення. На півдні і південному заході групи близьких племен стано¬

вили поляни, сіверяни (чернігівські), древляни і, частково, дреговичі, волиняни

і дуліби, тиверці і білі хорвати; на північному сході сіверяни східні, в ятичі і

радимичі24; на північному заході і півночі дреговичі, кривичі і словени.
Незважаючи на критичне ставлення літописця до древлян, радимичів,

в ятичів, сіверян і кривичів, які, начебто, жили в лісах, як звірі, в цілому усі
східнослов янські племена VI IX ст. знаходились приблизно на однаковому

етапі свого історико-культурного і соціального розвитку. Лише в окремих

регіонах поступальність процесу була більш прискореною. Одним із таких був
південний, де в означений період високого рівня досягло землеробство і ремесло.
Розкопки багатьох слов янських поселень (Пеньківка, Сахновка, Пастирське,
Григоровка, Зимно, Рипнів, Хотомель, Княжа Гора, Новотроїцьке, Волинцеве і

інші) виявили досконалі і продуктивні широколопасні наральники. Знахідки че¬

репкових і втульчатих чересел засвідчують застосування в землеробстві плужно¬
го орного знаряддя. Значного поширення набули у слов янського населення сер¬

пи, коси-горбуші, інші землеробські знаряддя, які засвідчують значний прогрес

у сільському господарстві. В археологічному матеріалі VI VIII ст. достатньо

чітко відбилися також поступальні процеси, які відбувалися в ремісничому ви¬

робництві. Виявлені центри залізобудування (Григоровка, Гайворон), залізо-

обробки і ювелірного ремесла (Зимно, Пастирське). Про потужність цих галузей
ремесла свідчать численні знахідки землеробських знарядь, ремісничого інвента¬

ря, предметів озброєння. Структурний аналіз залізних знарядь праці показує, що

ковальська справа характеризувалась складними технічними і технологічними

процесами, які вимагали значних спеціальних знань і практичних навиків.

Менш розвиненим було ювелірне ремесло, але і воно виявляло тенденцію до

прогресуючого поступу. На ряді поселень (Пастирське, Бернашівка) виявлені

рештки майстерень ювелірів, у яких збереглися десятки ювелірних формочок. У

південних землях, куди рано почали проникати вироби зі Сходу, почалося ос¬

воєння техніки зерні і скані, застосування її для виготовлення скроневих кілець,

лунниць тощо.

Різке збільшення потенціалу сільськогосподарського і ремісничого вироб¬
ництва створювало сприятливі передумови для виходу частини їх продукції на

ринок, а, отже, і стимулювало торгівлю. Знахідки візантійських монет VI

VIII ст. у Києві, арабських кінця VIII ст. у Києві та інших пунктах Середнього
Подніпров я свідчать про поступове втягування регіону у міжнародну торгівлю.
Її виявом є й так звані скарби антів (або русів), у складі яких знаходились до¬

рогоцінні вироби іранських і візантійських майстрів.
Щодо суспільного устрою, то східні слов яни VI VIII ст. (принаймні півден¬

на їх група) знаходились на перехідному етапі свого розвитку, який визначається
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як військово-демократичний. Із візантійських писемних джерел дізнаємося, що
східнослов янське суспільство третьої чверті І тисячоліття н. е. було вже знач¬

ною мірою соціально стратифікованим. Досить помітною силою стає племінна

знать, із середовища якої обирались вожді-князі. Імена деяких із них Ардаго-
ста, Мусокія, Пірогоста, Хільбудія зберегли нам візантійські хроніки; князя

Кия знає «Повість минулих літ». Певно, саме з такими слов янськими князя¬

ми вождями періоду військової демократії слід пов язувати скарби доро¬
гоцінних речей із золота і срібла, типу гладоського чи мартинівського.

Процеси зародження станово-класових відносин, що базувались на зрослому

економічному рівні розвитку, в своїй потенції утримували велику інтегруючу си¬

лу, вони розривали «племінну» замкнутість і створювали сприятливі умови для

формування у східнослов янському суспільстві етнополітичних угруповань ви¬

щого порядку.

Наприкінці IX на початку X ст. завершився процес утворення держави

Русь, який був результатом тривалої політичної, економічної і культурної кон¬

солідації східних слов ян. Літописні повідомлення про східнослов янські «пле¬

мена» X ст. засвідчують важливі етнічні зміни, що сталися у їхньому середовищі
одночасно з процесами політичної консолідації. К. Маркс писав, що «нація» ви¬

никає тільки тоді, коли племена, об єднані одним управлінням, зливаються у

єдиний народ. Термін «нація» вжитий тут у значенні «народності». Отже, йдеть¬
ся, по суті, про утворення не так етнічної, як політичної народності.

У процесі злиття етнічно споріднених племен в умовах єдності управління
важливе місце посідали також процеси внутрішньої міграції населення.

Міжплемінні об єднання в умовах формування нової політичної спільності не

могли зберегти свою етнографічну замкнутість і чистоту. Археологічні і писемні

дані засвідчують, зокрема, взаємне проникнення полян на лівий берег Дніпра і

сіверян на правий. Можливо, саме в цей час одна із невеликих річок
південніше Києва одержала назву Сіверки. У басейні Прип яті аналогічна карти¬

на спостерігається між древлянами і дреговичами, у Західному Побужжі дре¬

говичами і волинянами. Словенська Новгородщина колонізувалась значною

мірою з південних земель східних слов ян.
З кінця IX ст., а особливо у X ст., спостерігається потужний потік пересе¬

ленців у Південну Русь. Він захопив не лише слов ян, але й скандинавів, чудь,

представників інших північних народів. У роки князювання Володимира Свято¬
славича широка державна програма будівництва фортець на берегах Десни, Ост¬

ра, Трубежа, Сули і Стугни була реалізована завдяки залученню для цього люд¬

ського резерву північних і північно-східних земель. «И ндчд ндрувдти мужи лучшій
от Слованъ, и от Кривичъ, и от Чюди, и от Вятичъ, и от си\ъ ндсели грдды»25. У
991 році Володимир заснував недалеко від Києва місто Білгород, яке населив

вихідцями із різних земель. «Ндруви В ОНЬ ОТ ИИ^ХЪ грАДОВЪ, И <ИН0ГЫ ЛЮДИН СВЄДЄ в

онъ»26. Подібні державні акції мали місце за Ярослава Мудрого і Володимира Мо¬
номаха. У 1031 р. після походу на Польщу Ярослава і Мстислава на Русь було ви¬

ведено великий ПОЛОН. «Л/ІН0ГЫ Ля\Ы ПрИВбДОСТА, И рАЗД^ЛИСТА ИХ. И ПОСАДИ ЯрОСЛАВ
своя по Рси»27. Мстислав, треба думати, розселив своїх полонених на

Чернігівщині. Літопис називає полонених «ляхами», але не виключено, що між

ними були і червоноруси (галичани), міста яких захопили князі. У 1116 р. Яро-
полк Володимирович взяв полоцьке місто Дуруцьк, захопив багато полонених і

поселив їх на Сулі. «Ярополкъ же сруви городъ Желъди дрьючдномъ, ихжє по¬

лонилъ»28.

Наведені факти етнічного змішування населення на півдні Русі привели свого

часу М.І. Костомарова до висновку, що в Київській землі менше ніж деінде міг

зберегтися чистий тип одної народності.
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Певну участь у складанні руської етнополітичної народності взяли і не¬

слов янські народи, які були інтегровані у державну структуру Русі. На півдні це

тюркомовні торки, печеніги, чорні клобуки; на півночі і північному сході уг-

рофінські племена чудь, меря, весь; на північному заході представники

балтських племен. Це, безперечно, не могло не надати етнічним процесам

регіонів певного специфічного забарвлення, яке в умовах розрізненого існуван¬
ня, в майбутньому спричиниться до їх етнографічної і мовної відмінностей.

У безпосередньому зв язку з інтеграційними етнічними процесами знаходи¬

лась еволюція вживання в писемних джерелах етнографічних назв. У літописних

статтях до 60-х років IX ст. широко вживаними були: загальна назва «слов'яни»

і регіональні «поляни», «сіверяни», «древляни», «словени» тощо. Перша не

заміняла других, а лише визначала їх етнічну спільність. Після 60-х років IX ст.,

а особливо в перші десятиліття X ст., поступово утверджується нова назва для

всіх східних слов ян «Русь». Вона рівнозначно відносилась і до країни, і до її

народу. Літописні вислови «Русь», «Руська земля», «Руські гради», «ми від роду

Руського», «Руські посли», «Руські люди», «Русин», які утримуються в текстах

договорів Київської Русі з Візантією і в інших статтях, незаперечно вказують на

активний процес поширення найменування «Русь» із Києва на всі східно¬

слов янські землі. У статтях X ст. вживались і племінні назви, але їх питома ва¬

га порівняно із загальною назвою «Русь» була незначною. В XI перших деся¬

тиліттях XII ст. етнотериторіальні назви практично зникають і замінюються

похідними від назв міст: «кияни», «новгородці», «полочани», «ростовці», «смо-

ляни» тощо. Назва «Русь» поширюється на всю територію східнослов янського
світу, підвладну Києву, і стає етновизначальною.

Разом з процесами етнічної консолідації східних слов ян відбувалася

стабілізація державних рубежів Русі. На півдні, заході і північному заході вони

вже в X ст. збігалися з етнічними межами східнослов янського народу. Менш
стабільними були північні і північно-східні рубежі Русі, куди спрямовувався ос¬

новний колонізаційний потік, але і тут вони визначались, в цілому, межами роз¬

селення східних слов ян.

Консолідація східних слов ян в єдиний народ супроводжувалась і стимулюва¬
лась спільністю економічного розвитку Київської Русі, яка виявлялася в поглиб¬

ленні процесів відокремлення ремесла від сільського господарства, розширенні

мережі торгівельних шляхів, широкому обміні сільськогосподарською і ремісни¬
чою продукцією, зростанні товарного виробництва, розвитку міст.

Важлива роль у прискоренні цього процесу належала Руській православній
церкві. Як вважає відомий польський історик А. Поппе, ця суспільна сила вже в

X XI ст. мала вирішальне значення для утворення єдиної давньоруської народ¬
ності (natio). Цей національно-інтегруючий її фактор прискорив також

слов янізацію неслов янського населення, яке було включене до державної
структури Київської Русі.

Централізація церковного управління, єдність східнослов янського обряду,
церковнослов янська мова богослужіння, загальні для всієї Русі духовні святині,
перші руські святі все це сприяло етнічному самоусвідомленню руських лю¬

дей. Недарма вже в кінці X на початку XI ст., поняття «руський» і «православ¬
ний» для літописців стали фактично синонімами. Згодом це усвідомлення про¬

никло і в народну гущу.

Одним з головних свідчень цього можуть бути такі пам ятки історичної писем¬
ності і літератури, як «Слово про закон і благодать», «Повість минулих літ», «По¬

вчання Мономаха». Митрополит Іларіон, звертаючись до пам яті «старих» дав¬

ньоруських князів, з гордістю зауважує, що вони «не в ХѴА^ Б0 и нев^дом^ зе.или

владычьствовавша, нъ въ Руські, ЯЖЄ ведома и слышима вс^ми четырьми КОНЦАМИ
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земли»29. У «Повісті минулих літ» відтворено широке історичне полотно життя

Русі народу і держави, визначено її місце у світовому історичному процесі.
Для Іларіона, Нестора, Никона, інших давньоруських літописців Київська

Русь була не просто сукупністю земель, а єдиним державно-територіальним і
етнічним цілим. Тому їм однаково були близькі Київ і Новгород, Чернігів і Смо¬

ленськ, Галич і Суздаль, Переяслав і Рязань, Ростов і Полоцьк, вся Русь від нов¬

городської півночі до київського півдня і від Карпат до Волги і Дону.
Отже, є достатньо підстав стверджувати, що на ранньофеодальному етапі роз¬

витку Русі східні слов яни консолідувалися у єдиний народ не лише етнічно, але

й політично. Сказане не означає заперечення етнографічних і мовно-діалектних
особливостей окремих регіонів, які мали місце у IX на початку XII століть, але

є констатацією основної тенденції етнополітичного і культурного розвитку цього

періоду.
Вище вже йшлося про те, що серед дослідників немає єдності щодо етно¬

політичного розвитку Русі періоду феодальної роздробленості. їхні думки зво¬

дяться до трьох основних висновків: давньоруська народність не становила собою

стійкої етнічної спільності і її розклад визначився державним розпадом Русі; дав¬

ньоруська народність була стійкою етнічною спільністю і значно пережила

Київську Русь; давньоруська народність у XII XIII ст. переживала час подальшої

консолідації і була одним з основних елементів єдності давньоруських земель.

Щоб відповісти на питання, який з цих висновків найбільше відповідає істо¬

ричним реаліям, коротко проаналізуємо основні складові давньоруської етнічної

спільності.

Почнемо з мови, оскільки саме вона є головною етновизначальною ознакою.

Більшість мовознавців (О. Шахматов, Л. Булаховський, Ф. Філій, Р. Аванесов)

вважали, що розпад єдиної давньоруської мови на російську, українську і біло¬

руську остаточно визначився тільки в XIV XV ст. Згідно з В. Німчуком, лише

на кінець XIII ст. склались основні риси, якими характеризуються майбутні
східнослов янські мови, але говорити про три східнослов янські мови до цього

часу з погляду закономірностей глотогенезу неправомірно. Навала іноплемен-
ників у 40-і роки XIII ст. і події, що сталися після неї, як гадає В.В. Німчук, ма¬

ли кардинальні наслідки для давньоруської мови.

Звичайно, мовна спільність на Русі не була абсолютною. Діалектні зони роз¬

мовної народної мови, які відбивались і на літературній, зберігалися впродовж

всієї історії Давньоруської держави. В їх основі лежали мовні особливості

міжплемінних об єднань переддержавного періоду. Для такої величезної країни,

якою була Київська Русь, з різними географічними умовами життя окремих зе¬

мель, різним етнокультурним сусідством, діалекти і говірки уявляються справою

звичайною. Мовознавці виділяють близько десятка таких діалектів: київський

(або південноруський), новгородський, полоцько-вітебський, смоленський, рос¬

тово-суздальський, галицький тощо. Але їх наявність не суперечила існуванню
єдиної давньоруської мови. Діалекти не були настільки відмінними один від од¬

ного, щоб утруднити або й виключити можливість безпосереднього спілкування
киянина з новгородцем, жителя суздальсько-заліського краю з галичанином.

Літописи наводять безліч прикладів, коли на вічових зборах Новгорода, Смо¬

ленська, Пскова та інших міст Північної Русі виступали київські князі і посли, а

до киян зверталися на таких же зібраннях представники Новгорода, Суздаля,
Смоленська, Галича.

Щоб сказане не сприймалося як звичайна декларація, дозволимо проілюстру¬

вати його конкретними прикладами. Вважається, що в XI XII ст. у південно-

руському діалекті набуває значного поширення морфологічна інновація
закінчення власних імен і назв живих істот у давальному відмінку -ові, -еві. У
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пізніші часи, як відомо, такі закінчення характерні для західнослов янських мов
і для української. Тим часом, у давньоруський період, аж до перших десятиліть
XIII ст., закінчення -ові, -єві мали також поширення у новгородському і смо¬

ленському діалектах: «Послоен», «мастерски» (Смоленськ), «коневи», «Гюргєви»,
«Ивднкови», «Михаилови» (Новгород), «Влсилєви», «Лдзареки», «Федорович (Київ).
При цьому і в Новгороді, і в Києві широко вживаються також закінчення на -у.

«Господи помози рлвоу своємоу Тоудороу» (Новгород. Софія). «Господи помози раку
скоему Ивану (Київ. Софія).

Як відомо, церковнослов янське слово «помози» набуло в українській мові гра¬

феми «поможи». Але виявляється, що і вона має давньоруське походження. При¬
чому, зафіксована не лише в південноруському діалекті, але й у Новгородському.

«Господи поможи раку сво му. Фаокат». (Новгород. Софія). Поширене в південнорусь¬
кому діалекті слово «соромъ», яке потім так прижилося в українській мові,
зустрічається також і на півночі Русі. «А соромь ми, оже ми ah\o мъавляше» (Новго¬
род). Аналогічна ситуація із словом «д*Ьжа», яке багаторазово зустрічається в бере¬
стяних грамотах Новгорода, як міра зерна. В українській мові це слово має графе¬
му «діжа» і означає дерев яну діжку, у якій замішували тісто. Не виключено, що і

в давньоруські часи «д^жа» також використовувалась аналогічним чином.

Давньоруська словоформа «єсть» у південноруському діалекті іноді передава¬

лась через «є» (без «сть»). Ця інновація пізніше стане характерною для ук¬

раїнської мови, але не може вважатися суто південноруською, оскільки

зустрічається також і на півночі Русі. Те ж саме можна сказати і про сполучник

«та», який зустрічається в «Повчанні» Мономаха. Він широко представлений у

староукраїнських грамотах і сучасній українській мові, але в давньоруські часи

вживався не лише у київському, а й у новгородському діалектах: «А вы рлздрАВ-
ше та прочь» (Новгородський І літопис. 1228 р.).

Аналізуючи фразу берестяної грамоти, «А ныне ка посъли кь томоу моужєви

грдмоту», А. А. Залізняк звернув увагу на частку «ка», яка, на його думку, ма¬

ла відноситись тільки до прислівника «ныне» і читатись разом з ним як «нынька».

Пряму відповідність це слово знаходить лише в українській мові «ниніка», «нимь-

ка» і староукраїнській «ныньки». У руських говірках набуло поширення слово

«НЬІНЬЧЄ», «ноньчє».

Цікаві мовні особливості простежуються у фразах із словом «поручитися».
Пам ятки Південної Русі, Смоленська і Південно-Східної Русі дають переважно мо¬

дель з «по»: «Кончавъ поручися по свата Игоря» (Іпатіївський літопис, 1185 р.), «пору-
КА по нь» (смоленські грамоти). Значно рідше зустрічається форма із «за». На¬

томість новгородські джерела дають переважно цю форму «дала роуку за зятя»,

«то за Иванка поруцнь» (берестяні грамоти) і як виняток модель з «по».

Наведені приклади, здається, переконують у надзвичайній близькості давньо¬

руських діалектів між собою. Насамперед, це стосується новгородського і київсько¬

го. А. Залізняк вважає, що їхня близькість особливо помітна в XI XII ст., а в на¬

ступні часи поступово зникає30. Згідно з відомим українським мовознавцем JI. Бу-
лаховським, інтенсивні процеси формування діалектних особливостей давньо¬

руської мови припадали на XII XIII ст., але вони зовсім не співпадали із землями

феодального дроблення. Такий збіг, в умовах постійних війн і колонізаційних

рухів, міг бути швидше винятком, ніж правилом31. Пізніше аналогічну точку зору
обстоював і Ф. Філій, за яким у XII XIII ст. на Русі складається п ять діалектних
зон південна, західна, північна, північно-східна, приоксько-верхньодонська і

прикарпатська, а з XIV XV ст. набувають особливого поширення інновації, що

характерні для української, російської і білоруської мов.

У літературі часом можна натрапити на твердження, що старослов янська
літературна мова відіграла на Русі таку саму роль, як латина у країнах Західної
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Європи чи арабська мова на Сході. Погодитись із цим твердженням категорично

неможливо. Літературна мова хоч і була піднята над народною, що є звичайним

явищем для всіх мов світу (сучасна українська літературна мова також не тотож¬

на розмовній народній), все ж стояла близько до народної. Остання відчутно

вплинула на літературну мову і саме це дозволяє дослідникам виділяти діалектні

зони. Своєю чергою, побутові джерела (берестяні грамоти, графіті на стінах со¬

борів і археологічних знахідках) засвідчують їхню залежність від норм літера¬

турної мови. Зроблені не лише книжниками, а й представниками широких

верств населення, ці написи співзвучні літописним текстам, близькі до них усією
мовною структурою. Грамоти новгородських чи київських купців і ремісників
могли бути прочитані і зрозумілі в усіх землях Русі. Не випадково, М. Костома¬

ров саме у давньоруській мові вбачав основну інтегруючу силу східних слов ян.

Своєрідним підтвердженням мовної єдності давньоруських земель може бути
і такий історичний факт. Відомо, що у XII ст. відбулось активне заселення і гос¬

подарське освоєння Суздальсько-Заліського краю. Особливо потужним був ко¬

лонізаційний потік із Південної Русі. Якщо погодитись із дослідниками, які до¬

водять, що вже в цей час тут сформувалась українська народність і її мова, то

природно чекати у Суздальсько-Заліському краї тих же мовних ознак, які

пізніше стали характерними для українського Подніпров я. Іншими словами,

вихідці з Південної Русі, якщо вони були у XII XIII ст. вже українцями, муси¬
ли принести з собою на північний схід не тільки гідронімічну і топонімічну но¬

менклатуру (Либідь, Почайна, Ірпінь, Трубіж, Десна, Переяслав, Галич, Пере¬
мишль, Звенигород і інші), але й українську мову. Тим часом, нічого подібного
тут не трапилось.

Зберігалась у XII XIII ст. територіальна спільність Русі. Писемні джерела

дають підстави стверджувати, що на цей час державні рубежі країни стабілізува¬
лися. Сталося це не само по собі, а завдяки спільним зусиллям багатьох давньо¬

руських земель і, насамперед, Київської. Зовнішня політика великих князів ма¬

ла не вузькоземельний, але загальноруський характер. З часів Мономаха

київські князі здійснювали енергійні заходи для об єднання давньоруських сил

на боротьбу із зовнішньою небезпекою. Провідну роль в ній відігравала Південна

Русь, яка мала багатовіковий досвід боротьби з гунами, аварами, печенігами. Бо¬

ротьба за територіальну недоторканість велась також на західних і північно-

західних рубежах Русі.
На північному сході Русі, де не було сильного сусідства, продовжувалось ос¬

воєння нових земель Заліського краю, у якому брали участь виселенці з багатьох

давньоруських земель і, насамперед, південноруські. Звідси, разом з князями і

дружинниками, йшли в родючі райони землероби, містобудівники, ремісники,
художники, книгописці. Навряд чи такий значний людський потік із Південної

Русі на північний схід був би можливий в умовах роздільного існування давньо¬

руських князівств.

Єдиним територіальним цілим виступає Русь XII XIII ст. і в писемних дже¬

релах. Саме так її сприймали князі, церква, а також широкі верстви давньору¬

ського населення, яке найбільше потерпало від міжкнязівських чвар і іноземних

вторгнень. І невипадково, що ідея єдності давньоруських земель і давньорусько¬

го народу з такою силою прозвучала в численних пам ятках історичної писем¬

ності від «Повчання Мономаха» до «Слова про загибель землі Руської». Адресую¬
чи свої пристрасні заклики до князів, давньоруські публіцисти в блискучій літе¬

ратурній формі виявляли сподівання і устремління всього давньоруського наро¬

ду. «Руська земля» стала центральним образом геніальної поеми «Слово о полку

Ігоревім». Коли сіверські і курські полки вступили в степ, автор «Слова» вигук¬

нув: «О Руська земля! Ти уже за горами є». Коли Ігорева дружина потерпіла по¬
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разку від половців і поле кістками засіяла, то «тугою зійшли (вони. П.Т.) по

Руській землі». У «Золотому слові» Святослав закликав Всеволода Суздальсько¬
го, Рюрика і Давида Ростиславичів, Ярослава Осмомисла, Романа Мстиславича

вступити в золоті стремена і виступити «за кривду цього часу, за землю Руську».
В епоху феодальної роздробленості давньоруські землі зберігали культурну

єдність. Археологічні матеріали, здобуті розкопками міст і городищ, поселень і

могильників від ладозької півночі до київського півдня і від Карпат до суздаль¬

ського залісся, показують, що на Русі XII XIII ст. матеріальна культура стає

більш монолітною. Причому єдність спостерігається не лише в широкому асорти¬

менті виробів міського і сільського ремесла, але також і в домобудівництві, і

навіть у кам яному зодчестві. Як вважає Ю. Асєєв, архітектурний розвиток на

Русі XII XIII ст. йшов не тільки шляхом формування місцевих шкіл, але й шля¬

хом складання єдиного стильового напрямку. До архітектури Південної Русі
(київської, чернігівської і переяславської) тяжіла архітектура Смоленська, Во¬

лині, Рязані і ряду інших земель. Творчий досвід старих давньоруських центрів
сприйняла також архітектура Володимиро-Суздальської Русі. Незважаючи на

помітні романські елементи в зодчестві Володимиро-Суздальської Русі, весь

вигляд архітектурних пам яток, як справедливо наголошував П. Раппопорт, ду¬
же далекий від романської архітектури і має значно більше спільного з пам ятка¬

ми зодчества усіх інших давньоруських земель.

Висновок про культурну єдність давньоруського народу, аргументований кон¬

кретними і неспростовними даними, знаходить все нові й нові підтвердження.

Доречно тут нагадати, що прихильники історико-культурної своєрідності

Південної Русі одним із важливих аргументів протиставлення вважали начебто

корінну відмінність домобудівництва міст Південної Русі на чолі з Києвом від
міст північних, північно-східних і північно-західних регіонів Русі. В принципі,
така відмінність, з огляду на неоднакові географічні умови окремих частин

країни, справді мала місце. Як є вона ще й тепер в межах одної України. Але

корінної відмінності історико-архітектурного розвитку Києва й інших міст

Південної Русі від міст інших регіонів не було. Розкопки Києва, Чернігова, Зве¬

нигорода показали, що їх масова забудова у X XIII ст. мала значний відсоток

зрубних будівель, аналогічних виявленим у Новгороді, Старій Ладозі, Пскові,
Бресті, Смоленську, Мінську та інших містах.

Формування земельних рубежів, хоч і супроводжувалось міжкнязівськими

конфліктами, в цілому позитивно позначилось на господарському розвитку всієї

країни. В цей час розбудовуються старі міста і виникають нові, усі давньоруські
землі покриваються густою сіткою феодальних замків, кріпостей, сіл і промисло¬
вих селищ. Археологічні матеріали показують, що разом з економічним підне¬

сенням давньоруських князівств економічні зв язки між ними не тільки не зга¬

сають, але значно розширюються і зміцнюються. Цьому сприяла і торгівля, яка

в період феодальної роздробленості переживала вищий етап свого розвитку. Речі,
виготовлені в київських чи новгородських майстернях, завдяки купцям-посеред-

никам проникали в найвіддаленіші куточки Русі. Незважаючи на постійний тиск

половців на південноруське порубіжжя, продовжували функціонувати і всі ос¬

новні торговельні шляхи, якими здійснювалась міжнародна торгівля Русі XII
XIII ст. У другій половині XII ст. літописи особливо часто згадують Грецький, Со¬
ляний і Залозний шляхи, для охорони яких постійно збирались київськими кня¬

зями сили багатьох князівств.

Досліджуючи проблеми державного і етнічного розвитку Київської Русі, істо¬

рики в переважній більшості встановлювали однобічну залежність цих процесів.
У IX XI ст. була сильна держава, була і давньоруська народність; у XII ст. по¬

чався розпад держави, почався розклад і народності. Іноді стверджується неза-
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лежкість етнічного і державного розвитку. І зовсім рідко дослідники звертали

увагу на зворотній зв язок: як давньоруська народність впливала на державний
розвиток Русі. Крім В. Довженка, який показав, що єдність країни визначалась,

насамперед, культурною і етнічною спільністю населення, а також А. Козаченка,
який підкреслив залежність державного розвитку Русі XII XIII ст. від рівня
національної самосвідомості давньоруського народу, такої постановки проблеми
більше немає ні в кого.

Аналіз етнічного розвитку на Русі XII XIII ст. показує, що саме давньору¬

ський народ був одним із основних елементів єдності руських земель XII

XIII ст. Усвідомлення спільності походження і розвитку, почуття територіальної
цілісності, єдність мови, культури, віри, наявність єдиної економічної систе¬

ми все це, з одного боку, неможливе в умовах ізольованого існування багатьох

незалежних князівств, а з іншого зумовлювало необхідність подолання

політичного сепаратизму земель. Природним центром, ядром давньоруського на¬

роду впродовж усієї домонгольської історії були Південна Русь і Київ.
На закінчення слід зупинитись на рівні монолітності руської етнічної

спільності X XIII ст. У літературі нерідко можна зустріти думку, що процеси

складання народності в межах величезної території розселення східного слов ян¬

ства справді мали місце, але відбувались неоднаково і не набули повного завер¬

шення. Справедливість сказаного не може викликати принципового заперечення.

Етнічні процеси ніколи і ніде не мають повного завершення, а рівень етнічного са¬

моусвідомлення не буває однаковим на всій території розселення одного етносу.

До того ж, існування народності (стосовно Русі, з огляду на її величезні простори,

можливо, краще вживати терміни етнокультурна та етнополітична спільність) не

призводить до нівелювання регіональних етнографічних (у тому числі і мовних)
особливостей. Це справедливо навіть по відношенню до сучасних націй.
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МОБІЛІЗАЦІЯ КОЗАКІВ

ГЕТЬМАНЩИНИ ДЛЯ ВОЄННИХ

ПОХОДІВ У1735 1739 роках

Олег РЕПАН

^Е^Іажливою склаД°в0Ю використання ресурсів Гетьманщини Російською

$ ІЭТмпеРіею бУЛ0 залучення козаків до воєнних походів. З ясувавши
р %^и|кількісний та якісний склад лівобережного козацтва, спробуємо роз¬

глянути мобілізаційну політику російського уряду. Значну частину цієї розвідки
становитиме визначення співвідношення між планами та реальним їхнім вико¬

нанням і розгляд механізму втілення в життя урядових директив. За наявними

документами, нехай не повністю, відновимо персональний склад старшини, яка

очолювала козацькі полки та з єднання. Перш ніж висвітлювати щорічні урядові
плани мобілізації козаків для воєнних походів, з ясуємо, на яких кількісних по¬

казниках вони базувалися. За ревізькими книгами полків, у 1735 році всього в

Гетьманщині мешкало 68 892 козаки. У травні 1736 року кінних козаків та стар¬

шин у 10 полках нараховувалось 22 714 чоловік1. Імператорським указом від

24 квітня 1735 року кількість виборних козаків визначалася у ЗО 000 чоловік. Ре¬

альний стан справ змусив О. Шаховського (голову правління гетьманського уря¬

ду) вже в січні 1736 року звернутись до Кабінету Міністрів з проханням зменши¬

ти цю цифру до 15 000 чоловік, проте указом від 11 лютого 1736 року передбача¬
лося мати 20 000 виборних козаків2.

Урядові плани використання козаків досить чітко простежуються за папера¬

ми Кабінету Міністрів. 18 червня 1735 року О. Шаховськой отримав указ, який

вимагав підготувати гетьманців та слобожан до можливої акції проти Кримсько¬
го ханства. Число козаків документ не визначав, оскільки в столиці чекали про¬

позицій самого О. Шаховського. 20 липня голова правління гетьманського уряду

отримав з Петербурга підтвердження попереднього указу та сувору інструкцію
щодо забезпечення секретності підготовки до походу.

О. Шаховськой та присутні в Генеральній військовій канцелярії визнали

доцільним нарядити в Кримський похід козаків 8-ми лівобережних полків (крім
Стародубського і Чернігівського); вдома залишалися лише ті, хто не мав коня та

зброї. Проте генерал-аншеф Вейсбах, призначений командиром Кримської експе¬

диції, залишився невдоволеним кількісним і якісним станом козацьких команд,

що відображено в указі Кабінету Міністрів від 17 серпня 1735 року. Тут же впер¬

ше чітко сформульовано вимогу щодо підготовки 20 000 гетьманців і слобожан.
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Саме на цю цифру орієнтувалась Генеральна військова канцелярія, надсилаючи

до полків свої розпорядження3.
Надалі, починаючи з 1736 року, право визначати потрібну для походу

кількість військ було надано фельдмаршалу Мініху, пропозиції якого мала схва¬

лити імператриця. Надсилаючи 10 січня 1736 року Анні Іоаннівні план кампанії,

Мініх передбачав участь у поході на Крим 4 000 донців, 16 000 гетьманців,
4200 слобожан та 6000 запорожців. Його плани було схвалено; маючи карт-

бланш в стосунках з місцевою адміністрацією в Україні, він 26 січня надіслав до

Генеральної військової канцелярії промеморію з вищезгаданими вимогами4.
Вже в листопаді 1736 року Мініх підготував план майбутньої кампанії, але до

грудня не міг остаточно визначитись, яке ж число боєздатних козаків реально ви¬

магати. І. Борятинський, який після смерті О. Шаховського очолив адміністрацію

Гетьманщини і Слобожанщини, 23 грудня отримав указ, що передбачав вирядити
в похід козаків стільки, скільки запропонує Мініх. Лише 4 січня 1737 року врешті
було визначено цифру в 15000 чоловік; з них на Кримському напрямку планува¬

лося задіяти 9000, а на Очаківському 6000 чоловік5.

За планами на 1738 рік, визначеними в Кабінеті Міністрів 20 січня, передба¬
чалось нарядити під команду фельдмаршала Мініха 6000 гетьманців та слобо¬

жан, 1000 компанійців, 500 чугуївців та волохів. На додачу лівобережні полки

мали вислати декілька тисяч козаків на Дніпровську флотилію. На Кримському
напрямку планували задіяти 9000 гетьманців і слобожан. Ще 1000 козаків муси¬

ли виконувати патрульні функції в районі Ізюму, Тору та Бахмуту. В лютому на

засіданні Генеральної військової канцелярії плани було деталізовано: 4000 геть¬

манців та 2000 слобожан призначалися під команду фельдмаршала Мініха,

6000 гетьманців та 3000 слобожан під команду фельдмаршала Лассі6.

Ситуацію в 1739 році визначити складніше. Папери Кабінету Міністрів
зберігають дані по армії фельдмаршала Лассі, який у березні вимагав 6000 кін¬

них гетьманців та 3000 кінних слобожан для Кримського походу, а також

3000 піших гетьманців на флотилію в Азов. У дослідженні О. Апанович наведено

такі дані по армії фельдмаршала Мініха: 6000 гетьманців, 1000 регулярних сло¬

божан та близько 2000 запорожців7.
З ясувавши кількісні планові показники, розглянемо вимоги до козацького

контингенту: а) виборний козак, який наряджався в дальній похід, не міг бути за¬

надто молодим або старим (чіткого визначення віку не знаходимо); б) бере з собою

в похід двох коней, рушницю з порохом, кулями та свинцем, спис, шаблю, сідло;
в) забезпечує себе одягом, взуттям та провіантом на весь час походу. Урядові
інструкції також забороняли висилати замість себе наймитів. Очолювати козаків

мусила дійсна, а не наказна старшина. Ця вимога стосувалася і полковників-

росіян, проте вони під різними приводами ухилялися від дальніх походів8.

Перейдемо до розгляду залучення козаків до походів у складі головних армій.
На час виходу указу Кабінету Міністрів про підготовку до походу на Крим знач¬

на частина козацьких сил вже була задіяна в Польщі, де на серпень 1734 року

оперували з єднання генерального обозного Я. Лизогуба (10000 чол.) та прилу¬

цького полковника Г. Галагана (3000 чол.). За проханням О. Шаховського части¬

ну з них відпустили додому, а їм на заміну прибули з Гетьманщини інші козаки.

Ймовірно, саме ця ротація відображена в полкових документах як третій поль¬

ський похід, причому для першого та другого походів вказані прізвища коман¬

дирів козацьких загонів, а для третього такого прізвища не знаходимо9.
Чи могли лівобережні полки, незважаючи на польські походи, виставити до¬

статню з точки зору Петербурга кількість боєздатних козаків? Розглянемо стан

справ у Київському, Прилуцькому та Чернігівському полках, звіти яких за

січень-квітень 1735 року збереглися.
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До Польщі було відряджено: з Київського полку 777;
з Прилуцького 776;
з Чернігівського 2270 козаків.

На початок 1735 року залишалося: в Київському полку 1304;
в Прилуцькому 3282;
в Чернігівському 2598 козаків.

Вищезгадані полки були в змозі мобілізувати значну кількість вояків. Якщо

визначити стан козаків, які залишались у розпорядженні старшини, то картина

вийде менш обнадійливою. До Польщі було відряджено кінних і збройних ко¬

заків, а в полках перебували переважно менш заможні, які не мали коней та

зброї. В Київському полку з 1304 козаків коня і рушницю мали тільки 580, в

Прилуцькому з 3282 1397, в Чернігівському з 2598 68710.
У червні 1735 року Генеральна військова канцелярія розіслала в усі полки

(крім Стародубського та Чернігівського) наказ, за яким полковники вирушали з

кращою старшиною та всіма збройними козаками на Українську лінію до фор¬
теці Св. Іоанна. Похід був розрахованний на три місяці. В документах Кабінету
Міністрів є дані про те, що командувати гетьманцями мусив генеральний бун¬
чужний С. Галецький. Проте в Петербурзі вважали, що він нездатен впоратися з

такою великою командою. На початку вересня генеральний осавул Ф. Лисенко

замінив С. Галецького. До того часу функції командира виконував миргород¬

ський полковник Павло Апостол11.

До 28 червня 1735 року 8 полків вирушили в похід до Української лінії. Про¬
ведений генерал-аншефом Вейсбахом огляд виявив реальний стан цієї команди.
Він разюче відрізнявся від змальованого в рапортах О. Шаховського до столиці.
За визначенням Вейсбаха, до лінії наряджені незаможні козаки, котрі не мають

не тільки рушниць, а іноді навіть і сідел, і, в переважній більшості, наказна стар¬

шина, яка мало чим відрізнялася від козаків. З полковників прибули тільки Пе¬

тро та Павло Апостоли. Розглянемо ситуацію, що склалася із старшиною Гадя-

цького полку:

полковий суддя М. Штишевський, який очолив цей похід;
всі інші полкові старшини в цей час були у Польщі полковник Г. Гра-

бянка, писар І. Ситенський, осавули І. Бутович та М. Клименко, полковий хорун¬
жий Г. Ципко;

за полкового писаря канцелярист Я. Мартинов;
за полкового осавула значковий товариш В. Шеремет;
з 11 сотників 8 наказних12.

Генеральна військова канцелярія, отримавши догану за поганий стан козаків,

активізувала свою діяльність. До полкових канцелярій надійшли укази від 4, 9,

13, 31 серпня, за якими полки повинні були нарядити всіх козаків до лінії, а на

додачу вислати коней раніше вирядженим. Постійні нагадування з боку Гене¬

ральної військової канцелярії мали певний ефект:
22 серпня 1735 року в розпорядженні генерал-аншефа Вейсбаха перебува¬

ло 12000 козаків з 20000 запланованих;
на початку вересня підійшло поповнення:

1024 переяславці (423 беззбройних), командир золотоніський сотник

К. Леонтович;

1085 гадячан, командир зіньківський наказний сотнцк К. Василієвич;

1838 лубенців.

Врешті, за свідченням генерального осавула Ф. Лисенка до лінії прибуло
16000 гетьманців13.

Далися взнаки заходи Генеральної військової канцелярії і щодо мобілізації дійсної

старшини. Наводимо відомі нам дані про її участь у Кримському поході 1735 року:
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♦ Ніжинський полк: полковник Петро Апостол;
писар С. Савицький;

осавул І. Павлов.

♦ Миргородський полк: полковник Павло Апостол;

суддя Ф. Остроградський;

писар Ф. Тихонович;

осавул А. Волевач;

хорунжий Т. Калницький;

хорунжий К. Шкурка.
♦ Ніжинський полк: обозний І. Величковський;

осавул А. Володковський.
♦ Переяславський полк: осавул Я. Пилипенко14.

Як бачимо, початок російсько-турецької війни сигналізував про певні нега¬

разди в козацькому війську та про відсутність розуміння реального стану речей з

боку імперського керівництва.
Треба віддати належне заходам О. Шаховського, який зумів домогтися змен¬

шення кількості виборних козаків до 20000. Згідно чернетковим записам канце¬

ляристів, у Кримський похід 1736 року полки виставили 16001 чоловіка:

Ніжинський полк 2509

Київський 671

Стародубський 995

Чернігівський 1393

Переяславський 1874

Лубенський 2979

Миргородський 1196

Полтавський 1324

Гадяцький 1943

Прилуцький 1116

Додатково кожен полк мав нарядити 100 козаків до Царичанки (місце зосере¬

дження козацьких військ) для заміни хворих, старих та небоєздатних. В наявних

документах немає жодної згадки про те, що підготовка такої кількості козаків бу¬
ла складною для Генеральної військової канцелярії15.

Певні проблеми виникли з мобілізацією дійсної старшини. Указом Генераль¬
ної військової канцелярії від 14 березня 1736 року 50 % полкової старшини (не
менше двох чоловік) та дійсних сотників наряжалось в Кримський похід.

Ф Прилуцька полкова канцелярія так звітувала про стан і місцеперебування
полкової старшини:

1) полковник Г. Галаган в Петербурзі

2) обозний М. Огронович хворий

3) суддя М. Ягельницький хворий

4) писар Ф. Голенковський в Прилуках

5) осавул М. Мовчан в Прилуках

6) осавул Г. Панкевич на Українській лінії

7) хорунжий Г. Дубель загинув у Польщі

8) хорунжий І. Семенович хворий
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Прилуцький полк в Крим повів М. Мовчан, залишивши Ф. Голенковського

при полковому правлінні.
® від лубенського полковника П. Апостола Генеральна військова канцелярія

вимагала нарядити в похід трьох полкових старшин. У відповідь він повідомляв,

що обозний П. Мартос і суддя С. Максимович відмовляються від походу за

старістю, а хорунжий С. Столпановський перебуває в Москві для перекладу прав-
них книг. Врешті було заплановано, що полк у Кримському поході очолить оса¬

вул С. Корсун.
® Миргородський полковник Павло Апостол довго не вірив у хворобу обозно¬

го С. Родзянки, який під цим приводом відмовлявся від участі у поході. Тому ли¬

ше після скарг С. Родзянки до Генеральної військової канцелярії, підкріплених

свідоцтвом російського офіцера, замість нього вирядили осавула С. Галагана16.

Як бачимо, спроби ухилитися від походу були поширеними серед козацької

верхівки. Результати перевірки полків у Царичанці показали недостатню

кількість дійсної старшини. Виходячи з цього, Генеральна військова канцелярія
видала указ (так званий другий наряд), за яким старшина могла втратити маєтки

та посади в разі відмови вирушити в похід. Частина старшини встигла наздогна¬

ти головну армію, а частина залишилась на Українській лінії. Це буде зазначено

в нижченаведеній таблиці, яка містить повний список дійсної старшини, що ви¬

рушила в Кримський похід під командою генерального хорунжого Я. Горленка
по першому та другому нарядах17.

Полк Посада Прізвище Примітки

Прилуцький суддя М. Ягельницький на Українській лінії

осавул М. Мовчан

Київський осавул 0. Гречка

хорунжий І. Завицький
Ніжинський обозний І. Величковський є сумніви щодо його

участі у поході

осавул А. Володковський

осавул Ф. Борсук

хорунжий В. Уманець

хорунжий І. Левицький
Полтавський осавул І. Левенець

осавул І. Сулима

хорунжий П. Герасименко

хорунжий М. Лаврентіїв

Лубенський полковник П. Апостол

осавул І. Павлов

осавул С. Корсун

хорунжий С. Слюд

Переяславський наказний

полковник В. Томара

осавул Я. Пилипенко

осавул Г. Лукашевич

хорунжий Г. Моцок

хорунжий Д. Прохорович на Українській лінії

Миргородський полковник П. Апостол
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суддя В. Остроградський

писар Ф. Тихонович

осавул С. Галаган

хорунжий Т. Калницький

хорунжий К. Шкурка

Чернігівський обозний П. Сандурський

осавул М. Мокрієвич

осавул С. Славатинський

хорунжий І. Товстоліс

Стародубський обозний О. Єсимонтович

суддя М. Ханенко є сумніви щодо
його участі у поході

осавул С. Якимович

осавул Ф. Данченко є сумніви щодо
його участі у поході

хорунжий А. Рубець

хорунжий Г. Данченко

Гадяцький полковник Г. Грабянка

суддя М. Штишевський

писар І. Ситенський

осавул І. Бутович

хорунжий І. Донченко

Плани на 1737 рік передбачали участь 15000 козаків, з яких 3000 становили

слобожани, в двох походах: 1) на Крим під командуванням фельдмаршала
Лассі; 2) на Очаків під командуванням фельдмаршала Мініха. В лютому
військовий канцелярист І. Покорський (незабаром він обійняв посаду київського
полкового писаря) склав розпис на 12000 чоловік по полках.

В команду Мініха призначалися: Стародубський полк 772

Переяславський 1254

Чернігівський 1414

Київський 486

Ніжинський 2074

Всього 6000 козаків

В команду Лассі призначалися: Прилуцький полк 803

Гадяцький 1370

Лубенський 2193

Миргородський 849

Полтавський 780

Всього 6000 козаків

Після рішення фельдмаршала Лассі залишити частину слобожан для охорони

кордону їм на зміну було наряджено 1000 козаків: з Прилуцького полку 300;
з Лубенського 300;
з Гадяцького 200;
з Миргородського 200.

В березні 1737 року Генеральна військова канцелярія визначилась з команди¬

рами загонів гетьманців: Кримський похід генеральний хорунжий Я. Горлен-
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ко; Очаківський похід генеральний суддя І. Борозна (згодом його замінив гене¬

ральний обозний Я. Лизогуб). Вони отримали схожі інструкції щодо виконання

своїх обов язків. Один з пунктів вимагав пильно стежити за тим, щоб в похід ви¬

рушали придатні до служби козаки, а не старі, підлітки чи наймити18.

Мобілізація 1737 року відбувалася під більш суворим наглядом Генеральної
військової канцелярії. Представники цієї установи інспектували полки перед ви¬

ходом в похід. Козаків генерального хорунжого Я. Горленка перевіряв підпол¬
ковник Пассек.

Загальні результати були такими:

непридатних до походу 436;
наймитів 386;
піших 15 чоловік.

Не всі козаки вчасно вирушили в похід, що підтверджується звітом Прилу¬
цького полку. З нього у березні 1737 року було наряджено 783 чоловіка при плані

1103. Час не чекав, і гетьманці приєдналися до армії Лассі не в повному складі.
Вже в травні він скаржився І. Борятинському, що загальна кількість кінних ко¬

заків не перевищувала 4000 (відсутнім був Переяславський полк). Скарга фельд¬
маршала не виглядає перебільшенням, оскільки за звітом генерального хорун¬
жого Я. Горленка 18 червня 1737 року у його команді були:

Лубенський полк 1723

Гадяцький полк 1796

Полтавський полк 728

Прилуцький полк

Всього:

823

5070 козаків19

Після повідомлення Лассі Генеральна військова канцелярія почала вживати

заходів для збільшення кількості гетьманців у Кримському поході. До полків

відрядили уповноважених з відповідними інструкціями. Ці заходи та прибуття
Переяславського полку дозволили покращити ситуацію. Остаточно у Кримсько¬
му поході 1737 року корпус генерального хорунжого Я. Горленка виглядав так:

Полк Посада Прізвище Примітки

Прилуцький обозний М. Огроновський (можливо, осавул
М. Мовчан)

хорунжий А. Маценко

рядових козаків 823

Полтавський полковник В. Кочубей

осавул І. Левенець

осавул І. Сулима

рядових козаків 780

Лубенський полковник П. Апостол

осавул І. Павлов

осавул С. Корсун

рядових козаків 2195

погоничів 232

Переяславський обозний С. Сулима

хорунжий Д. Прохорович
двоє полкових

старшин

прізвища

невідомі

рядових козаків 1037
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Гадяцький полковник Г. Грабянка
двоє полкових

старшин

прізвища

невідомі

рядових козаків 1849

Всього в команді нараховувалось 6684 козаки20. Як бачимо, Переяславський
полк замінив Миргородський в армії фельдмаршала Лассі. Ймовірно, це пов яза¬

но з втручанням фельдмаршала Мініха, який хотів бачити ініціативного полков¬

ника В. Капніста під своєю командою.

Схожим чином відбувалася мобілізація козаків для Очаківського походу.

Київський та Переяславський полки прибули для перевірки особового складу у

м. Кобижчу (інспектор І. Борятинський), Ніжинський, Стародубський і

Чернігівський ум. Батурин та Борзну (інспектор Ф. Лисенко). Результати пе¬

ревірок були невтішними, бо велика кількість козаків не відповідала вимогам,

які висувалися до виборних. Замість двох коней частина гетьманців з явилась з

одним, до того ж старим і виснаженим. За невідповідність вищезазначеним вимо¬

гам старшина відповіла особисто саме з їхніх табунів забрали коней для

Очаківського походу. В документах не зустрічаємо нарікань на малу кількість

наряджених козаків (схоже, що кількісний план було виконано). На жаль, наші

дані про козацький загін генерального обозного Я. Лизогуба в армії фельдмарша¬
ла Мініха неповні:

Полк Посада Прізвище Примітки

Київський полковник А. Ганський

Ніжинський обозний І. Величковський

осавул Ф. Борсук

Миргородський полковник В. Капніст

осавул А. Волевач

хорунжий Т. Калницький

хорунжий К. Шкурка

Чернігівський дані про старшину

відсутні

Стародубський дані про старшину

відсутні

Орієнтовна кількість рядових козаків 6000 чоловік21.

Як вже було зазначено, у 1738 році планувалося нарядити: а) 4000 гетьманців

до армії фельдмаршала Мініха; б) 6000 до армії фельдмаршала Лассі, на його

вимогу їх кількість була збільшена до 6550 чоловік, проте і ця цифра не стала ос¬

таточною. Річ у тому, що за указом І. Борятинського слобідські полки мали

вислати 5332 козаків:1) 2000 до Мініха; 2) 3000 до Лассі; 3) 332 для пат¬

рулювання кордону. Але всього в слобідських полках за імператорським указом

нараховувалось 4200 козаків, тому було прийнято рішення додатково мобілізува¬
ти гетьманців. В тому ж році стародубський полковий осавул С. Якимович з

1954 пішими козаками вирушив до Азова, а полтавський полковий осавул

А. Прийма з 400 чоловіками поповнив залогу Очакова.

Розглянемо підготовку лівобережних полків до Кримського походу 1738 року, в

який вирушали Чернігівський, Стародубський, Ніжинський, Гадяцький та Лу¬
бенський полки на чолі з генеральним бунчужним С. Галецьким. 15 квітня козаки
мали прибути до Ізюма. Мобілізація відбувалася складно, не завжди вдавалося на-
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рядити необхідну кількість людей. Знову до полків були призначені представники

Генеральної військової канцелярії для виконання наглядових функцій. Один з

них, полковник Пассек, наголошував, що П. Апостол виступив з Лубен з малою

кількістю козаків. У Гадяцькому полку роль наглядача виконував підполковник

Кольчугін. Він доповідав, що 2 квітня полковник Г. Грабянка з 1076 козаками ви¬

рушив до Ізюма. А пізніше з Глухова надійшов указ, за яким додатково треба було
нарядити 991 козака. Полковий писар І. Ситенський намагався переконати

керівництво у безглуздості такого рішення. Реально полк міг виставити тільки

піших підпомічників, оскільки на квітень 1738 року були відсутніми 5312 козаків:

в поході до Ізюма 1076
в поході до Очакова 140

в поході до Азова 230

в поході до Переволочни 110
на патрулюванні кордонів 217
погоничі в армії 839
не повернулись з розкомандирувань 700

минулого року

втекли 3 домів 2000 чоловік

Проте Генеральна військова канцелярія, яка мала звітувати перед Кабінетом

Міністрів, була невблаганною. Наряд цих козаків з Гадяцького полку розтягнув¬
ся майже на два місяці:

а) 13 квітня на чолі з Опішнянським сотником І. Корицьким вирушили
350 чоловік;

б) 19 квітня 103;
в) 11 травня 211;
г) 27 травня 327.

Більшість з них так і не змогла наздогнати армію фельдмаршала Лассі22.
Певні проблеми виникали і в інших полках:

♦ Чернігівський полк нарядив 22 квітня 859 чоловік до Ізюма, ЗО квітня ще 67.

♦ Ніжинський полк вислав 1394 вояків 16 квітня, недовиконавши норму на

150 чоловік.

♦ Із Стародубського полку згідно з планом вирушив 661 козак.

З ясуємо, в якому складі команда генерального бунчужного С. Галецького по¬

ступила у розпорядження фельдмаршала Лассі:

Полк Посада Прізвище Примітки
Ніжинський обозний І. Величковський

осавул А. Володковський

хорунжий В. Уманець

рядових козаків 1394

Лубенський осавул І. Павлов

осавул С. Корсун

хорунжий С. Слюд

рядових козаків 2934

Чернігівський обозний П. Сандурський

осавул М. Мокрієвич

рядових козаків 926

Стародубський обозний М. Ханенко

осавул Г. Данченко

рядових козаків 661
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Гадяцький полковник Г. Грабянка

обозний П. Борзаківський

осавул О. Богаєвський

хорунжий Д. Кущевський

рядових козаків 2087

Всього рядових козаків під Ізюм було наряджено 8002 чоловіка. Ймовірно,
значну частину гетьманців Лассі залишив на Слобожанщині. Такий висновок

ґрунтується на звіті С. Галецького, в команді якого на р. Люб язний Утлук (під
час маршу до Криму) нараховувалося лише 5164 козаки23.

До армії фельдмаршала Мініха у 1738 році планували мобілізувати 4000 ви¬

борних, які вже 1 квітня повинні були перебувати на р. Омельник. За розпоря¬

дженням Генеральної військової канцелярії Миргородський, Переяславський,

Полтавський, Київський та Прилуцький полки в цьому поході очолив генераль¬

ний осавул Ф. Лисенко. Полкова старшина мала проблеми з підготовкою до похо¬

ду необхідної кількості козаків. Наприклад, полтавський полковник В. Кочубей
ЗО березня писав у Генеральну військову канцелярію, що не сподівається прибу¬
ти до армії з 882 вояками. Причина була простою 1493 козаки ще не поверну¬

лися з минулорічних нарядів. До того ж значна частина полтавчан розбіглася.
Винятком було становище у Миргородському полку, який у складі 1488 чоловік

на чолі з В. Капністом вчасно прибув до р. Омельник24.
Так виглядав корпус гетьманців генерального осавула Ф. Лисенка в армії

фельдмаршала Мініха:

Полк Посада Прізвище Примітки

Прилуцький полковник Г. Галаган

5 полкових

старшин прізвища невідомі

рядових козаків 556

Київський полковник А. Танський

рядових козаків 284

Полтавський обозний І. Левенець

рядових козаків 500

Переяславський обозний С. Сулима

рядових козаків 817

Миргородський полковник В. Капніст

обозний Ф. Москов

осавул С. Галаган

осавул Т. Калницький

хорунжий К. Шкурка

рядових козаків 1488

Всього рядових козаків 364525.

Відтворити картину підготовки гетьманців до кампанії 1739 року проблема¬
тично. Генеральна військова канцелярія ще 16 грудня 1738 року вирішувала пи¬

тання поповнення кількості виборних козаків. До всіх полкових канцелярій
надійшли укази, які передбачали покарання за нестачу виборних. З полковника

і старшини могли не тільки стягнути два карбованці штрафу за кожного козака,

а й конфіскувати майно та маєтки. До 18 березня 1739 року гетьманці повинні бу-
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ли підготуватися до походу. В експедицію фельдмаршала Мініха планувалося на¬

рядити 6000 виборних козаків із Стародубського, Чернігівського, Прилуцького,
Переяславського, Миргородського та Полтавського полків. Командиром цього

загону було призначено генерального осавула Ф. Лисенка. Його війська мали

зібратися у трьох містах:

Київ Київський, Стародубський та Чернігівський;
Переяслав Переяславський та Прилуцький;
Канів Миргородський та Полтавський полки.

Точна кількість козаків та особовий склад старшини в команді Ф. Лисенка

невідомі. Ми тільки знаємо, що В. Капніст очолив Миргородський полк, В. Кочу¬
бей Полтавський, А. Танський Київський, С. Сулима Переяславський.

В експедиції фельдмаршала Лассі повинні були взяти участь 5300 виборних
козаків з Лубенського, Гадяцького та Ніжинського полків. їхній командир, гене¬

ральний хорунжий Я. Горленко мав зібрати війська неподалік Харкова.
Мобілізація відбувалася вкрай погано. Генерал Румянцев (голова правління геть¬

манського уряду) 11 травня 1739 року був вимушений відрядити бунчукового то¬

вариша В. Завадовського з наказом заарештувати за затримку лубенського пол¬

ковника П. Апостола і командирів Ніжинського та Гадяцького полків. Лассі,
проінспектувавши свої регулярні і нерегулярні війська та оцінивши їхній склад,

звернувся до імператриці з пропозицією не проводити похід на Крим. Після не¬

тривалого вагання Петербург схвалив відповідне рішення26.
Здатність козаків виконувати поставлені завдання під час походу залежала не

тільки від їхньої кількості. Багато важили досвід, озброєння, наявність доброго
коня. Російські командуючі неодноразово висловлювали претензії з приводу ста¬

ну козаків, які вирушали до головних армії. Ось кілька прикладів:
Генерал-аншеф Вейсбах 5 серпня 1735 року так характеризував більшість ге¬

тьманців, які прибули в м. Кишеньки: « ...самые неимущие, у них не только ру¬

жей, но и седел нет, многие из ребят, а старшина почитай вся наказная, которая

от мужиков не отличается»27.
Схожі думки висловлював фельдмаршал Мініх, підбиваючи підсумки участі

гетьманців в Кримському поході 1736 року: «...многие слабые и безоружные, и

не прямые казаки, а наемники, а полковников и старшины почитай никого не

было, но большей частью были наказные. В той кампании оные козаки, не имея

над собой добрых командиров, в великой неисправности и безпорядке находи¬

лись»28.

Фельдмаршал Лассі, вимагаючи від Генеральної військової канцелярії заміни

небоєздатних козаків, давав їм таку характеристику: «...казаков в команду

...явилось много старых и малолетних, худоконных и худооружных»29.
Отже, основні невідповідності полягали в наступному:

1) у відсутності коней або їхньому незадовільному стані;
2) в поганому озброєнні та спорядженні;
3) в молодому або старому віці козаків;

4) у виступі наймитів в похід;

5) в участі наказної, а не дійсної старшини в бойових діях.

Скарги генералітету, потрапляючи до Кабінету Міністрів, перетворювались
на суворі догани, які отримували керівники Генеральної військової канцелярії.
Ця установа, в свою чергу, погрожувала полковій старшині санкціями за пога¬

ний стан козаків.

Цікавими є пояснення старшини, які дозволяють зрозуміти причини такого

жалюгідного становища гетьманців.
І. Відсутність коней:

а) викликана тим, що їх забирали регулярні полки.
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♦ Так, Гадяцький полковник Г. Грабянка у квітні 1736 року писав гене¬

ральному хорунжому Я. Горленку про причини своєї затримки: «...ве-

ликоросийские полки в Козаков полку в наряжених в поход коней в под¬

воду позабирали»30.
У звіті Ніжинського полку (березень 1736 року) подано аналогічні пояс¬

нення з приводу того, що на цей час було наряджено тільки другу пол¬

кову та Новомлинівську сотні31.
♦ Під час перевірки представниками Генеральної військової канцелярії
у 1737 році чернігівська та переяславська старшина знову вказувала на

самоуправство регулярних полків.

♦ Те ж саме робив Полтавський полковник В. Кочубей у березні 1738 року;

б) викликана втратами під час походів, бо відсутність води та корму

призводила до того, що козак, який навесні вийшов з двома конями, міг

повернутися пішки. Про це йдеться у звітах Переяславського та

Київського полків у 1737 році, у листі В. Кочубея до Генеральної
військової канцелярії у 1738 році32.
II. Нестача добре озброєних та досвідчених козаків:

а) командири довго не відпускали таких вояків, і тому вони не встигали по¬

вернутися до початку нового походу. Такі випадки траплялися з 1737 року;

б) регулярні полки забирали вояків як погоничів;

в) втечі козаків.
♦ Гадяцький полковий писар І. Ситенський у квітні 1738 року до¬
повідав про 2000 втікачів;
♦ Полтавський полковий обозний І. Левенець недорахувався 1506 ко¬

зацьких дворів у 1738 році33.
Гетьманці, відриваючись надовго від господарства, були не в змозі забезпечи¬

ти себе всім необхідним. Це значно знижувало їхню боєздатність. Не принесли
бажаного результату і зусилля російського уряду, спрямовані на виокремлення

групи заможних козаків, які б несли на собі основний тягар воєнної служби. В

умовах тривалих походів, не отримуючи платні, ці виборні козаки швидко

убожіли. Щороку уряд, враховуючи реальну ситуацію, зменшував норму набору
гетьманців до діючої армії. Проте такі заходи не були ефективними, бо продовжу¬
валось використання козаків на різних допоміжних роботах. Проведення
мобілізацій під час російсько-турецької війни 1735 1739 років продемонструва¬
ло, що масове залучення козаків до воєнних походів з одночасним використан¬

ням території лівобережних полків як основної бази діючої армії виявилось не¬

можливим.
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РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ СОТНИКІВ

ГЕТЬМАНЩИНИ ДРУГОЇ половини
XVII СТОЛІТТЯ (ЗА КОЛЕКЦІЄЮ
О. ЛАЗАРЕВСЬКОГО)

в ячеслав РИНСЕВИЧ

етьманщина, що фактично постала як самостійна держава, хай і не виз¬

нана такою сусідніми країнами, вже за часів Б. Хмельницького не збе¬

регла цього статусу, спочатку перетворившись на московський протек¬

торат, а в наступні роки, під тиском Москви, у автономію, суттєво обмежену у

своїх правах. Проте створені при Б. Хмельницькому інститути Гетьманщини, її

адміністративно-територіальна організація довго залишалися повністю само¬

бутніми, зберігаючи ознаки окремого державного утворення. Територія Гетьман¬

щини поділялася на полки (під управлінням полковників), яких, після довгих

років боротьби України з Польщею, Росією, Кримом та Туреччиною і ліквідації



РОЗПОРЯДЧІДОКУМЕНТИ СОТНИКІВ ГЕТЬМАНЩИНИ 31

Гетьманщини на Правобережжі, залишилося лише 10. У кожному полку отриму¬
вали свої назви і самі сотні. Ті сотні, що знаходилися у полковничих столицях,

називалися ще полковими, утворюючи власну назву від полкових міст. Полкові

сотники так само контролювали округу своїх сотень, як і інші сотники, хоч без¬

посереднє сусідство з полковою старшиною мало своєрідний вплив на їх положен¬

ня, зі своїми перевагами й недоліками. В адміністративній системі Гетьманщини
сотничі уряди викликають значний інтерес, особливо у питанні контролю сот¬

ників за земельним фондом у своїх сотнях та визначення їх повноважень щодо

нього. Адже над сотниками знаходилися полковники, що мали велику владу у

полках і за належного обґрунтування надавали зацікавленим сторонам різні
угіддя (поля, ліси, озера, сіножаті і т. д.) у різних сотнях, незважаючи при цьому

на думку сотників. Проте як полковники, так і гетьмани, видаючи універсали

(більшість з яких є саме різними наданнями) і перераховуючи у зверненні за ран¬

гом урядовців, здебільшого згадують сотників як останню інстанцію, що повин¬

на була забезпечити їх чинність. Принаймні саме так слід сприймати ці звернен¬
ня. Оскільки, якщо козаків, міщан та посполитих згадували в універсалах для

поінформованості щодо викладених у них правах адресатів, а полкову старши¬

ну (У тих випадках, коли йшлося про надання у сотнях) для загального деко¬

ру, то (як видно з окремих універсалів і наказів гетьманів та полковників) сот¬

ників у першу чергу робили відповідальними за забезпечення дієвості виданих

документів. Хоч територія сотні ділилася на землі окремих громад, що управля¬
лися сільськими отаманами та війтами, все ж обсяг повноважень цих посадовців

був обмеженим, проти громадян, які порушували майнові права власників, во¬

ни могли діяти лише переконуванням, адже для застосування сили не мали

відповідного виконавчого апарату, тому наказами керівництво полкового рівня
турбувало їх рідко. Зазвичай усі подібні поточні справи покладалися на сотників,

які мали у своєму розпорядженні виконавців, а отже й несли більшу
відповідальність. У певному розумінні сотники були досить високими урядовця¬

ми, при них затверджувалися купчі угоди, укладалися угоди про права і обов яз¬

ки сторін у різних справах (власне, у даних випадках сотники виступали як но¬

таріуси, оскільки нотаріату як виробленої системи у другій половині XVII ст. ще

не існувало), вони очолювали сотенні суди, коли велися судові справи, виконува¬

ли й усі інші обов язки у громадянських та військових справах, коли вимагалося

втручання сотників. Проте вирішення більшості питань, які відносилися до ком¬

петенції сотників, регулювалося законодавством, що обмежувало їх можливості

приймати самостійні рішення, надто у питаннях, пов язаних з правами влас¬

ності. Висвітлити проблему, якими бачили свої повноваження сотники, допома¬

гають насамперед розпорядчі документи, що ними видавалися (маються на увазі
універсали, накази, розпорядження, тобто усі ті документи, за якими чітко про¬

стежується воля сотника досягнути за їх допомогою певної мети). Іноді сотничі

документи оформлені як колегіальні і, крім підпису самого сотника, містять

підписи урядовців сотенного містечка. Проте такий документ не повинен вводи¬

ти в оману щодо ролі у його складанні самого сотника, оскільки залежні від сот¬

ника урядовці, що підписували подібний акт, значною мірою легітимізували
прийняте у ньому рішення (у якому, у випадках такого колективного підпису¬
вання, іноді могли прозоро проглядати інтереси сотника).

Сотничі документи імперативного змісту досить рідкісні. Для порівняння
можна зазначити, що при пошуку у великій колекції відомого історика Гетьман¬

щини О. Лазаревського (1834 1902) серед сотень наказових гетьманських та

полковничих актів вдалося виявити лише 7 сотничих фундуші, осадчі листи,

оборонний лист та універсал-надання на земельні угіддя. З цих актів: два доку¬
менти кролевецьких сотників Ніжинського полку; два почепських та один то-
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польського сотників Стародубського полку; один кобеляцького сотника Пол¬

тавського полку та один любецького сотника Чернігівського полку.

В універсалі кролевецького сотника Федора Поповича (6 лютого 1654 р., Кро-

левець) до інтитуляції (частини документу, що вказує на осіб, які його видають)
включено також городового отамана Ярему Поповича, можливо, родича сотника,

та міських війта і двох бурмистрів. Це фундуш, у якому сотник підкреслює, що
за порадою усієї громади, як козаків, так і міщан, було вирішено дозволити пану

Миськові Івановичу Маковському зайняти міську греблю у Кролевці на р. Свидні
та побудувати тут своїм коштом млин, при цьому міститься засторога місцевим

мельникам жодним чином не заважати Маковському під загрозою грошового по¬

карання. Санкція (визначення покарання) обумовлювала такі штрафи за пору¬

шення універсалу на полковника, сотника та міщан відповідно ЗО, 10 та 10 коп

лічби литовської1. Цікаво, що Маковські виявилися досить спритними і впливо¬

вими у Кролевці людьми, самі прибравши з 1670-х рр. до своїх рук уряд сотника,
після чого багато років ним володіли.

Наказ кролевецького сотника Кіндрата Івановича (11 травня 1688 р., Кроле-
вець) підписаний також «зо вс^м урядом», щоправда, без переліку посадових

осіб, це відповідь добротівським отаману та війту на їх запит щодо розподілу
спадщини небіжчика Гната Грузного, родичі якого почали за неї «завод и спра¬

ву» перед добротівським урядом. Добротівські урядовці не стали самі виносити

присуд, а звернулися у цій справі до сотенного уряду у Кролевець, де згаданим

наказом було ухвалено рішення стосовно належності спадщини і встановлено та¬

кий штраф за його порушення на Генеральний суд 100 золотих та на Кроле-
вецький уряд 10 талерів2. Дивно, що добротівський суд (у особах добротівських
урядовців) вирішення загалом нескладного питанння про належність невеликих

угідь (лісків, сіножатей, городу) виносить за межі громади і покладає на сотника,

який, очевидно, сприймає як належне те, що йому доводиться розв язувати цю
справу.

Осадчий лист (дозвіл заснувати слободу) козаку Леону Федоровичу Бруєнку
(28 січня 1666 р., Почеп) надав почепський сотник Авдій Рославченко, який, напев¬

не, тоді був наказним сотником, тому що підписався «сотник Почеповський на тот

час будучий». (Однак у деяких випадках таке формулювання зустрічається і у повно¬

важних урядовців, тому воно не зовсім адекватне назві наказний.) Осадчий лист

сотник видає сам «з дозволения моего», не потребуючи для цього кроку якогось до¬

даткового обґрунтування, дозволяє розміщення Бруєнкові поселення на козацькому

ґрунті у селищі Шматові Почепського повіту (який, здається, належав до фонду ко¬

зацьких земель сотні, а не був власністю козака Бруєнка). У листі окреслюються кор¬

дони нового поселення та зазначаються пільги слобожанам на один рік, після чого во¬

ни мають служити Війську. Сам осадчий Бруєнко, крім дозволу ставити будинок та

вільно селитися на селищі, ніяких вигод за осадження слобожан не дістав3. Власне,
цей лист поклав початок ще одній громаді у сотні, у чому почепський сотник, звичай¬

но, був зацікавлений.
Інший сотник Стародубського полку топальський Михайло Рубець, також

особисто дозволив Ілляку Лобачу осадити слободу Лобанівську (5 червня 1673 р.), і так

само не надав осадчому якихось особливих пільг. Причому у цей час сотник знаходив¬

ся навіть не у своїй сотні, а у Стародубі, яким і позначено місце видання універсалу4.
На перший погляд може скластися враження, що осадчі, заселюючи слободи,

мали більше турбот, ніж користі порівняно з тими ж слобожанами. Проте на¬

справді це не так. Сотничі осадчі листи надавали слобожанам пільги на менший

термін, ніж, наприклад, полковничі, за якими вони надавалися, як правило, на

кілька років. Зате самі осадчі, здобувши від сотників осадчі листи, згодом могли

вміло обернути на свою користь переваги отриманого ними становища. Так, зга¬
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даний вище Леон Бруєнко вже як значний військовий товариш під приводом йо¬

го заслуг перед Військом зумів отримати універсал на заселене ним селище

Шматів у своє володіння від стародубського полковника Петра Рославця, який

згодом йому підтвердив і стародубський полковник Григорій Карпович5.
Ще один почепський сотник Наум Григорович Ноздря надав почепському про¬

топопу Івану Білявському універсал на ґрунти у селі Грушині (13 жовтня 1683 р.,

Почеп), які раніше належали братам Зайченкам6, а на той час, очевидно, перебу¬
вали у віданні грушинської громади. Принаймні на надання цих земель протопо¬

пу сотник окремо звертає увагу грушинського війта, через голову якого він роз¬

поряджається землями громади. Проте очевидно також, що сотник діє в даному

випадку і через голову стародубського полковника, оскільки універсал не міс¬

тить застереження, що землі надано з відома полковника або ж «до ласки п. пол¬

ковника», як, наприклад, супроводжуються надання в багатьох полковничих

універсалах, що здійснювалися з огляду на владу гетьмана з формулюванням ти¬

пу «до ласки нашої і військової», «до ласки нашої і його мил. пана гетьмана»

та їм подібними. Можливо, особа одержувача ґрунтів стародубського протопо¬

па, тобто помітного представника церкви, давала певні гарантії щодо того, що

цей акт не буде анульовано з іншого боку, цілком можливо, що сотник міг нада¬

ти універсал за усною вказівкою полковника, хоч і не згадав про це у документі.
Досить недбало у правовому розумінні складено фундуш (16 липня 1682 р.) у

сотничому містечку Полтавського полку Кобеляках. Фундуш оформлено як ко¬

легіальний документ чотирма особами сотником Андрієм Хилличенком (Хи-
лецьким), городовим отаманом, війтом і бурмистром та засвідчено «зацними жи¬

телями», шістьох з яких названо поіменно. Документом надається дозвіл кобе¬

ляцькому сотнику спільно з Павлом Чечугою насипати у місті греблю через р. Ко-

белячку та побудувати на ній млин. Як обґрунтування дозволу подається бажан¬

ня спорудженням греблі полегшити життя міщан, які страждають без налагод¬

женого переїзду або переходу через річку7, що, проте, зовсім не усуває враження

неправочинності документу, за яким сотник разом з місцевою адміністрацією
дозволяє самому собі побудувати для себе греблю і млин. Незважаючи на це,

11 жовтня 1682 р. на цей фундуш було дано ствердження, саме з тим формулю¬
ванням, яке було закладено в акт, складений у Кобеляках, гадяцьким полковни¬

ком Михайлом Василевичем8 (з ясування причин затвердження акту з кобеля¬

цької сотні, що звичайно підпорядковувалася Полтавському полку, гадяцьким
полковником потребує додаткового вивчення). Дещо пізніше, 21 лютого 1684 р.,

кобеляцький сотник Андрій Хилецький продає свою половину млина партнеру

по будівництву Павлові Чечузі за 150 золотих9, майже з нічого заробивши ці

гроші, оскільки дуже вірогідно, що спорудженням греблі займався саме його

зацікавлений партнер (фундушем обумовлювалося, що будівництво
здійснюватиметься за рахунок коштів партнерів).

Оборонного змісту є лист любецького сотника Чернігівського полку Тимофія
Юревича (27 липня 1697 р., Любеч). Сотник повідомляє «Их милостям Паном, на

вряди зостаючим вшелякого стану людем» про те, що земянин Любецького тракту
Степан Коробок йде «у городы Украинские на заживання Пашни» і що він звільняє

його від можливого притягнення до суду з боку любецкого жителя Гузія, претензії
якого до Коробка непереконливі («Гузеви в^ра не дана»), тому подавача листа (Ко¬
робка) ніхто не повинен турбувати10. Цей лист сотник видав внаслідок скарги до

нього від самого Коробка11, самостійно провівши рослідування справи.
Загалом можна зазначити, що в ієрархії козацьких урядовців другої полови¬

ни XVII ст. владні повноваження сотників не були чітко визначеними. Вони, зви¬

чайно, могли видавати універсали чи віддавати накази, які, проте, мали силу і

були дієві лише у тій мірі, наскільки вони не суперечили інтересам вищих уря-
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довців полковників і тим більше гетьманів. Щоправда, важко знайти доку¬

мент, який би анулював розпорядження сотників (варіант сотників з місцеви¬
ми посадовцями), але сотничі акти видавалися надто рідко, щоб можна було про¬

стежити за ними такі випадки. Як правило, свої розпорядження сотники віддава¬

ли достатньо обережно, з підставами, які повинні були засвідчити законність їх

видання. Сотники також (подібно до полковників з генеральною старшиною) бу¬
ли зацікавлені у стабільності свого становища за рахунок обмеження влади геть¬

мана. Частина старшини була готова досягнути цього навіть коштом підтримки з

боку московського уряду. Подібні настрої у старшинському середовищі давали

можливість Москві виступати у ролі арбітра між гетьманами і старшиною та об¬

межувати владу гетьмана, фактично обмежуючи цим і автономію Гетьманщини.
Вже у Конотопських (Козачодібровських) статтях 1672 р., які були ухвалені при

обранні Військом гетьмана Івана Самойловича, передбачалося, що гетьман не бу¬
де одноосібно відставляти від чину козацьких урядовців (в т. ч. сотників), а лише

при проведенні судового розслідування та порадившись зі старшиною. Хоча Са¬

мойлович, а за ним Мазепа нехтували цією статтею, звільняючи козацькі уряди

для своїх родичів або близьких до себе людей, проте вони все ж намагалися не

зловживати подібними діями. Більшу небезпеку, для сотників принаймні,
становила ще існуюча формально виборність їх посад. Якщо на Сіверщині вона

навіть не існувала фіктивно (наприклад, Самойлович просто зняв у Ніжинському
полку олешківського сотника С. Супруненка, призначивши на його місце

Л. Шрамченка), то у південних полках, що знаходилися ближче до Запоріжжя,
щоб довго втримати свою посаду від зазіхань конкурентів, сотники повинні були
володіти неабиякою гнучкістю, насамперед у відношенні не так до військового

товариства, як у стосунках зі старшинським оточенням. Добре відстежується
швидкоплинність ротації старшинських кадрів за книгами судових актів Полта¬

ви 1673 1700 та 1683 1740 рр. і міської книги Полтави 1691 1727 рр., які на¬

раховують близько 700 полтавських актів 1660 1700-х рр. (без врахування до¬

кументів XVIII ст.). Дані збірники документів знаходяться у колекції Лазарев¬
ського, що нині міститься у Інституті рукопису Національної бібліотеки Ук¬

раїни одиниці збереження фонду1, відповідно до порядку перерахування,

55256, 55257, 62600. За вказаними документами помітно, що хоч старшинські
посади заміщувалися досить часто, проте займали їх здебільшого люди з одного й

того ж кола, які встигли здобути у Полтаві вплив і володіли майстерністю інтри¬
ги. Звичайно, дані тенденції були менш притаманними для перших років Геть¬

манщини, коли від урядовців більше потребувалися організаційні таланти та

здібності бойових командирів. На жаль, серед великої кількості документів, які
містять матеріали до біографій сотників та про їх діяльність (гетьманські та пол¬

ковничі універсали, царські грамоти, купчі листи, судові справи, угоди, теста-

менти і т. д.), власне, таких документів, що свідчать про застосування військової,

адміністративної та судової влади сотниками, як згадувалося вище, збереглося
небагато, тому кожен сотничий акт наказового змісту становить значний інтерес

щодо висвітлення практики застосування сотниками своїх владних повноважень

і, у більш широкому розумінні, допомагає краще з ясувати функціонування дер¬
жавних структур Гетьманщини.

1ІР НБУВ. Ф. 1. Лаз. 6 (1). Од. зб. 50661, оригінал.
2 Там же. Лаз. 12 (13). Од. зб. 53580, оригінал.
3 Там же. Лаз. 41 (9). Од. зб. 56081. Арк. 66, копія XVIII ст.

4 Там же. Од. зб. 62290. Арк. 21 23, копія XVIII ст.

5 Там же. Лаз. 41 (9). Од. зб. 56081. Арк. 66 зв., копія XVIII ст.

6 Там же. Лаз. 41(10). Од. зб. 56248, оригінал.
7 Там же. Од. зб. 62660. Арк. 191, запис до міської книги Полтави 1710 р.
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8 Там же.

9 Там же. Арк. 224 зв. 225, запис до міської книги Полтави XVIII ст.

10 Там же. Од. зб. 62616. Арк. 252, оригінал.
11 Там же. Арк. 251, оригінал.

Додаток.
Універсал на земельні угіддя почепського сотника Н.Г. Ноздрі почепському

протопопу І. Білявському. 13 жовтня 1683 р.

Наум Григорович Ноздря Сотник Войска Их Царского Пресвітлого Величест¬

ва Запорозкого Почеповский
Чиню відомо сим моим Писанем кому бы отое відати належало, особливе

войтови Грушинскому, и всим жителем Тамошним, так Козаков яко и посполи¬

тых людях, иж позволилем Селину Пустовскую Зайчынскую, в том же Селе Гру¬
шине сумежную с Петраком и Гной..., то есть огород и поле паханное з Дубров¬
ками и Споднями, и зо всими Приналежностями приналежачими до помененой

Селины Зайчынской, которою прежде сего владели браты Иваны Зайченки, чес¬

ному Гспдну отцу Івану Белявскому протопопу Почеповскому на спокойное вла¬

дение, [щоб] ни од кого не поноситы жадной перешкодь! и перенакгабаня в по-

житковане помененной Селины чесному отцу Протопопове, пилно жадаю и суро¬

во приказую, абы нихто не важился быти перешкодою, так козаки яко и поспо¬

литые люди, на которой Селине волно ему отцу протопопе подворку фундоват и

им спокойне владети, яко своим добром, волно ему отцу протопопе той поменен-

ною Селиною самому владети, жоне и потомкам его, волно ему куды хотя повер¬

нути, яко свое доброе на свой лепший пожыток, на том ему отцу протопопе каза-

лем выдати для лепшой моци и твердости сей мой лист с подписом руки моей и с

притисненем печати урядовой. Писан в Почепове, року АХПГ [1683], мсца окто-

врия Г1[13] дня.

IP НБУВ. Наум Ноздря сотник вышпомененный. Ф. 1. Лаз. 41 (10).

Од. зб. 56248. Арк. 25. Оригінал.

ЗАБІЛІЛИ СНІГИ: ОБРАЗ ВІТЧИЗНЯНОЇ
КУЛЬТУРИ В ПОЛЕМІЧНИХ

ТРАКТАТАХ КИЇВСЬКИХ БАРОКОВИХ
БОГОСЛОВІВ

Леонід УШКАЛОВ

ідомо, що українське барокове письменство справило поважний вплив

І на російську літературу1. Цього впливу не судилося уникнути навіть та-

р ким крайнім традиціоналістам, як старообрядці2. Проте для історика
української літератури значно більше важать богословсько-публіцистичні твори
їхніх супротивників, оскільки у перипетіях напружених змагань з ідеологією «ста¬

рого обряду» на ґрунті російської культури XVII XVIII ст. розгортається низка

питомо українських контроверсій. Московський «старий обряд» причинився до по¬

яви «цілої викривальної літератури»3. Чільне місце в ній посідають полемічні пи¬

сання українських богословів вихованців Києво-Могилянської академії.
Тут одразу впадає в око та обставина, що мисленнєвий світ інтелектуалістів-ук-

раїнців та світ «старого обряду» посутньо відбігають один від одного. На відміну від
своїх супротивників, Симеон Полоцький, Димитрій Туптало, Теофілакт Лопа-
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тинський та інші легко й елегантно оперують богословськими матеріями, демонст¬

руючи при тому блискуче знаття мов, «вільних мистецтв» та щонайрізно¬
манітніших книжних джерел. Скажімо, виплеканий Київською академією та

західними високими школами Теофілакт Лопатинський4, без примітних зусиль

полемізуючи зі старообрядцями, покликається на авторитет святих отців Східної
та Західної Церкви, зокрема на Діонісія Ареопагітського, Кирила Єрусалимського,
Аврелія Августина, згадує Ціцерона та Вергілія, богословів славетної Олек¬

сандрійської школи (Філон, Климент, Оріген), західних схоластів (Роберт Бел-

лармін), українських письменників княжої та барокової доби (Кирило Турівський,
Петро Могила, Сильвестр Косов, Лазар Баранович), а ще знаного візантійського

поета Нонна, «добраго славенскаго грамматіста» Максима Грека тощо.

З огляду на це наукова ґрунтовність полемічних розважань київських бого¬

словів не надається до порівняння з гадками старообрядців. Ті, приміром, ствер¬

джували, що у вірші Псаломника «Тогда возложат на олтарь твой телцы» (Пс., 51,

21) останнє слово неодмінно мусить мати форму однини, засвідчену «харатейни-
ми» (рукописними) та «старопечатними», себто друкованими до 1666 року, книж¬

ками. Одначе Теофілакт Лопатинський, який упродовж тривалого часу напружено

працював над слов янським перекладом Біблії, звіряючи його з єврейським
оригіналом, Септуагінтою та Вульгатою, природно, не добачає в такому присуді
жодного сенсу. «О сем, каже він, посмотри в еврейскую Біблію и в греческій
перевод, и во иныя, како там положено: единственное или множественное число,

понеже то не от руских старогадких и старопачканых (тут обігрується фраза «ста-

рописанных и старопечатных». Л.У.) книг взято, но от еврейских и переводов из

них греческих»5. Дещо раніше Симеон Полоцький з ясовував це питання більш до¬

кладно. «В греческом языц Ь и во прочіих, ими же Божественное Писаніе писася,-

завважував київський учений, н^сть зд*Ь усумн^нія, везд Ь бо єсть на множест¬

венном числ'Ь «телцы», а не единаго «телца». В славенском же родися усумнител-

ство от подобія в произношеніи гласом писмене «я» и «а». В древних бо харатейных
книгах обретается «телця», еже тожде есть, еже и «телцы», яко видЄти есть в

грамматіщЬ Мелетіа Смотрицкаго в парадигмагЬ кончащихся на «ць», сія бо

имЄют винителный падеж множественнаго числа на «цы» и на «ця», яко «отець»,

тыя «отцы» или «отця», «чванець», тыя «чванцы» или «чванця». Подобий «те¬

лець», тыя «телцы» или «телця». Сей убо падеж винителный множественный кон-

чащійся на «ця» не искусніи списателіє измЄниша на «ца» и тако сотвориша вини¬

телный падеж единственнаго числа»6.

Прикметно, що, полемізуючи таким трибом зі старообрядськими «учителями»

Микитою Пустосвятом та Лазарем, Симеон Полоцький адресує свій «Жезл прав¬

ленія» передовсім «благочестивому читателю»7, позаяк фанатичну віру старооб¬
рядців навряд чи можна було похитнути за допомогою субтельних аргументів від
граматики, логіки чи схоластичного богослів я8. Либонь, так само безсилими бу¬
ли тут і щиро барокові «концепти», що де-не-де зблискують у писаннях київських

авторів. Утім, іноді ці «концепти» були гранично прозорими. Принаймні, «уничи-

жительний» сенс гри зі словом «глава», до якої вдається Теофілакт Лопатинсь¬

кий, говорячи про вельми шанований у середовищі старообрядців Стоглавий со¬

бор (Московський партикулярний собор 1551 року отримав свою назву з огляду на

те, що його ухвали поділяються на сто глав), годі не помітити. «Собор сей, глуз¬

ливо завважує Лопатинський, не токмо стоглавным, но и единоглавным недо-

стоит нарещися, понеже на нем ни единыя главы имущія мозг чистый, могущія о

предложенных вещех здраво разсуждати, не было»9.
Певні своєї культурної вищості, українські богослови зазвичай потрактову-

ють старообрядців щонайперше як глупаків. Отож, Феофан Прокопович називає

свого опонента, що смів виступити проти звичного для українського православ я
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«поливального» хрещення, правдивим свинопасом10, а Димитрій Туптало
порівнює прибічника «старого обряду» з нікчемним жуком, для якого прекрасна

троянда завше виявляється трутизною11.
При тому час від часу полемічні стріли київських учених, скеровані супроти

«мужичих забобонів» «старого обряду», відчутно вражали московську церковну

старовину як таку. Скажімо, старообрядці, правлячи про «іконноє писаніе», по¬

кликалися на московського патріарха Йоакима, який нібито стверджував, що

«латиняни» змальовують Діву Марію нечестиво, позаяк «Пресвятую Богороди¬
цу, уже обрученную мужу Іосифу праведному и Христа Іисуса родившую, пишут

непокровенну главу и власы украшенну»12. З цього приводу Теофілакт Л©ла¬

тинський зазначає: «Іоаким, патріарх Московскій, буде он таковый завЄт напи¬

сал, явно себе показал ревнителем руских деревенских мужичіих забобонов, по

которым жєнЄ мужатой невозможно ни кому явитися непокровенною главою, и

тЄм недоволен, захотел еще и Божію Матерь томуже деревенскому мужичію за¬

кону подчинити и писать єя образ по подобію руских бабиц. РазвЄ не в^дал, что

Богородица не россійскія породы была й не токмо по обрученію Іосифу, но и по

Рождествѣ Сына Божія пребысть Д^ва, якоже и прежде»13.
Прихильників «старого обряду» неабияк дратувало також те, що під добу

патріарха Никона «нововнесеся в Россію пЄніє новокієвскоє и партесное много-

усугубленіє, єже со движенієм всея плоти, с покиванієм главы и помаваніем рук

совершается»14. На це Лопатинський, зокрема, відповідав так: «НЄсть ли усугуб¬
ленія в пЄніи «Аллилуіа», «Господи, помилуй», которое по 40 и по 100 и проч., и

сіє тебЄ усугубленіе не противно, токмо партесное. Да и в троестрочном и демест-

венном бездЄлнаго усугубленія много, например: Не, не, най; ги, ги, ги; е, е, е; о,

о, о и проч. И то бездѣліе вам не противно, а в партесах, аще и случается усугуб¬
леніе, но в том повторяется слово Божіе, а не «нененайки» дурныя мужичія»15.

Одначе, здійснюючи свою культурницьку місію, українські вчені, вочевидь,
не дуже переймалися тим, що вона, чим далі, тим більше, перетворювалася для

них на «вавилонський полон»16. Принаймні, київські богослови-«культуртреге-
ри» не схильні підкреслювати відрубність своєї культури від московської, по¬

при те, що українські писання доводиться тут перекладати по-російському17, а

московське православ я посутньо відбігає від православ я вітчизняного: чого

варті бодай українсько-російські інтелектуальні змагання щодо епіклези, які бу¬
ли по суті змаганнями поміж західним раціоналізмом та візантійською місти¬

кою18, або засудження Московським партикулярним собором 1690 року таких

чільних пам яток української барокової літератури, як «Літос» Петра Могили,

«Мир с Богом человѣку» Інокентія Гізеля, «Ключ разумѣнія» та «Месія правди¬
вий» Іоаникія Галятовського, «Меч духовный» та «Трубы словес проповедных»
Лазаря Барановича тощо10. Ба більше панівними тут є, так би мовити, «все-

православні» та «всеросійські» інтенції. Скажімо, візія історичної тяглості пра¬

вослав я, що її подибуємо в «Розискові» Димитрія Туптала («... произыдохом

рожденієм по плоти от племене Іафета, сына Ноева, рожденієм же духовным от

святаго равноапостолнаго князя Владиміра. От того бо в^ру и крещеніе вся

Россія пріят. Владимір же пріят от греков. Греки пріяша от древних святых

архіереов и учителей вселенныя. Древніе архіерее и учители пріяли от святых

апостолов. Апостоли пріяше от самаго Христа»20), хіба лишень трохи різниться
од відверто «великоросійських» розважань авторів «Пращиці»21 або «Увіта»22.
У межах такої мисленнєвої моделі український народ та його мова не мають

власної окремішності. «... Всяк народ и страна всякую вещь своим природным

языком нарицает, завважує, приміром, Димитрій Туптало, жидове беседу¬
ют жидовски, греки гречески, римляне римски, а мы, россіяне, нашим языком

бесідуємроссійским (підкреслення моє. Л.У.)»23. «... Єдин язык и граммата
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россом єсть», стверджував також Теофілакт Лопатинський, хоча «в нарѣчіи
и в писменах азбучных не малое разнство обрѣтается, и тако, на примѣр, кото¬

рыя книги переведены и писаны в Малой Россіи, тѣх книг великороссійстіи юж¬
ных и поморских стран народы разумѣти не могоша, и паки бысть нужда пере¬

водчиком прелагати с малороссійскаго (или сербскаго, или болгарскаго и проч.)
писменє и нарѣчія на великороссійское писмо и нарѣчіе»24.

Власне, так само міркували й московські автори, один із яких, зокрема, зав¬

важував, що в їхній державі «по странам около Москвы иныя в простых людех

пословицы, иныя в новгородской, иныя в поморской, иныя в сибирской, иныя в

понизовской, иныя в украинской, иныя в малороссійской странах, иныя в бѣло¬

россійской, иныя в сербах и мутьянѣх пословицы и в реченіях отмѣнности роз¬

ныя. Писмо же и книги и язык видѣти есть един, и иныя страны в другую аще кто

пріидет, многих реченій иныя страны не разумѣвает»25.
Отакі настанови київських учених ченців є особливо прикметними на тлі ви¬

разної «відчуженості» від Української Церкви та культури XVII XVIII ст. мос¬

ковських богословів. Останні, добре знаючи те, що написано «в кіевских, и во

лвовских, и во острожских, и в вилненских книгах»26, глибоко шануючи окре¬
мих українських інтелектуалістів, як от неприхильного до латинської схоласти¬

ки Єпифанія Славинецького27, що був «богослов, чином ученія мудрости извѣ¬

стный и в царствующем градѣ (Москві. Л.У.) человѣк именитый, истинный

христіанин и поборник православнокатолическія Церкве Восточныя»28, або

Памву Беринду, якого називають навіть «учителем Восточныя Церкве»29, зазви¬

чай виказують сумнів у «чистоті» українського православ'я.
Передовсім вони ніколи не забувають «об отпаденіи поляков малоросцов от

Восточныя Церкви»30, себто про те, що «в пятьсотное же девятьдесять пятое лѣто

по тысящи... жителів в Малой Россіи к Римскому Костелу приступили»31. Тож
сини єдиноної Української Церкви, оті самі «поляки-малоросці», поруч із власне

«римлянами», окреслюються тут як щирі вороги православ я, чиї погляди див¬

ним робом можуть часом збігатися з поглядами старообрядців. «Римляне, а куп¬

но с ними и поляки, завважував під цим оглядом єромонах Сергій, Восточ¬

ную Церковь и четырех вселенских православных патріархов хулят... Не рав¬

номѣрно ли же и старообрядцы, так как римляне и поляки, хулят и поношают

святую Восточную Церковь и четырех вселенских православных патріархов, то

отступниками, то еретиками, то раскольниками называя...»32

Одначе, й наука та обряд роз єднаної Української Церкви викликає чимало за¬

стережень із боку «москвичів». Приміром, відповідаючи на запитання старооб¬
рядців: «Тую ли вѣру и чины и преданія церковная содержали в Кіевѣ и в царству-

щем градѣ Москвѣ, или иначе?» єпископ Пітирим каже таке: «Вѣру о Святѣй

Троицѣ и о Воплощеніи Сына Божія имѣли туюжде, такожде и чины и преданія
церковная имѣли таяжде, пріятая от Восточныя Церкве, точію кромѣ оных погрѣ¬
шеній и нововводных чинов и самомнѣнных преданій...»33 При тому очевидні

розбіжності поміж «київським» та «московським» православ ям, на думку Пітири-
ма, є наслідком збурення традицій Східної Церкви, що його припустилися «кия¬

ни». Принаймні, якщо «кіевскія печатныя книги с московскими новопечатными

книгами имѣют многое несогласіе», то «оных погрѣшеній и несогласій вина всеко¬

нечно тамошних (тобто київських. Л.У.) друкарен справщиков нетщаніе»34. «А

таковыя у них погрѣшенія и несогласія, продовжує московський публіцист,
не нынѣ внидоша, но из давных лѣт: о них же блаженныя памяти преосвященный
Кіевскій митрополит Петр, пореклу Могила, в требникѣ кіевскія же печати, иже

напечатан в 1646 году, в предисловіи онаго требника пространно писа, паче же и

обяви, яко оная погрѣшенія в книгах за случай безпастырства (себто за час від Бе¬

рестейського собору до ієрархів Теофанового свячення. Л.У.) умножишася»35.
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Вказавши за допомогою славнозвісного Могилиного требника на

«погрішенія», наявні в українських богослужбових книгах, Пітирим не втрачає

нагоди дошкульно вколоти й самого київського митрополита. Щоправда, на

відміну від своїх опонентів-старообрядців, які взагалі не визнавали могилянське

богослів я за православне36, Пітирим піддає негації лишень Могилину науку про

епіклезу й «поливальне» хрещення та висловлює впевненість у тому, що, коли

Могилин «Євхологіон» будуть друкувати «на Москві, тогда погр^шенная и

Церкви несогласная, правленію подлежащая, всеконечно исправят...»37
Тим часом ідеологія московського «старого обряду» засновується лишень на

так званих «старописанных» та «старопечатных» книгах. Саме тому київські бо¬

гослови мають їх за об єкт часом нищівної критики. З-посеред таких книг, окрім
власне церковних, «обретаются, як завважує Теофілакт Лопатинський,
еще иныя печатныя и писанныя неправыя книги, которыми расколщики ут¬

верждаются, от них же первая єсть «Кірілл Іерусалимскій»38.
Йдеться про надруковану в Москві 1644 року «Кирилову книгу» протикато-

лицьку полемічну компіляцію, укладену протопопом тамтешнього Чернігівського
собору Михайлом Роговим із писань Стефана Зизанія, Василя Суражського, Івана
Вишенського та ін. Цю «старопечатну» книгу старообрядці пересічно вважали за ав¬

тентичний твір святого Кирила Єрусалимського та шанували її «вмЄсто єван¬

гелія»39. Щоправда, більш освічені з-поміж них обстоювали відносно правдиву

версію походження «Кирилової книги»: «... БЄлорусец... муж ученый Стефан
Зізаній, проповідник слова Божія, иже бі в літа князя Василія Острожскаго, по его

прошенію истолкова из книги оглавленія святаго Кірілла, патріарха Іерусалимскаго,
слово 15 о посліднем времени, и приела ко князю Василію и напечатася тамо (в Ост¬

рогу) на двою языку (книга Зизанія «Казанье святого Кирила, патріархи Ієрусалим-
ского, о антіхристі и знакох єго з розширенієм науки против єресей розных» була
надрукована у Вільні 1596 року українською та польською мовами. Л.У.), откуду

преведеся на наш славенскій язык и напечатана бысть в московской тіпографіи пове-

ленієм богоизбраннаго государя царя Міхаила Феодоровича и благословенієм Іосифа

патріарха»40. З цього приводу Теофілакт Лопатинський писав таке: «... Уже бо вид¬

но всякому, что оная книга, нареченная Кіріллова, не Кіріллова, но Зізанієва єсть,

который, по своєму имени, посіял зізанія, то єсть плевелы, на обману и прелесть про¬

стым людєм, єже есть зіло противно Богу, самой естественной истині и доброй сові¬

сти, а пріятно єдиному діаволу, еже єсть отец лжи, єгоже учеником соділался
Зізаній»41.

Твір Стефана Зизанія, пояснює Лопатинський свій суворий присуд, не є влас¬

не «учительним», себто тлумачним текстом, як гадають старообрядці. По-перше,
«отцы святій, толкующе какую книгу, не пріємлют на себе тоя книги писателя

имене, но своим доволствуются, а Зізаній похитил на себе Кіріллово имя, а своє

скрыл»42. Окрім того, «толкователи Божественных писаній не отступают от того

писанія, єже толкуют, к тому же и различіе полагают между Божіими и своими

словесы так, что всяк познати может, кая суть сущая Божія словеса, а кая толко¬

ваніе... А Зізаній со святым Кіріллом не тако поступил, но, предложив нікую
часть оглашенія 15 Кіріллова, пошел куды хотіл, а на Кірілла болше и не огля¬

нулся и не сказал, гді конец словес Кірілловых»43. Справді-бо, «чоловік невели¬

кого богословського образування, релігійний фанатик, що не перебирав в оружю,
яким боровся, та в жерелах, якими користувався», Зизаній дещо з Кирилового
тексту «пропустив, не одно перекрутив, а багато додав від себе, роблячи се так

зручно, що не раз годі відріжнити, де кінчаться слова св. Кирила, а починаються

його власні»44.

Отож, Теофілакт Лопатинський наполягає на тому, що твір Зизанія є пито-

менний фальсифікат, далекий від автентичного тексту святого Кирила Єруса¬
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лимського, неначе «небо от земли»45. Самі інтенції творів святого Кирила та Зи¬

занія є геть різні. «Кірілл Іерусалимскій писал о иной вещи, его бо писанія намѣ¬

реніе и конец бяше привести новопросвѣщенных к познанію истиннаго Бога и

невѣрных от іудеев и еллин к вѣрѣ святѣй преклонити, а не лѣта или кончину

міра сказовати... А ложный Кірілл рускій из начала книги своея абіе начинает о

лѣтах безмѣстнаго разглаголствія и пиша о пришествіи Христовом на зем¬

лю...»46. Кирило Єрусалимський, згідно з Христовою наукою, взагалі не вважав

за можливе знаття есхатологічної таємниці. «А лживый Кірілл рускій являет се¬

бе о сем извѣстна47... И еще дерзновенно глаголет: «Скоро же и антіхриста и

скончаніе вѣка сего содѣватися имать». Зри лжепророка!»48
Варто підкреслити, що протикатолицькі писання Стефана Зизанія свого часу

були засуджені проводом Київської митрополії як єретичні49 та викликали з бо¬

ку ідеологів Апостольської Столиці вкрай гострі звинувачення на адресу автора в

богословській неґрунтовності, єресі, фальшуванні текстів святих отців тощо.
Так, Щасний Жебровський вважав Зизанієву науку «неправдивою та

блюзнірською», інспірованою, либонь, самим дияволом50; Мелетій Смотрицький
називав Зизанія «матеологом» (matheologia марне знаття про речі, які не

підлягають людському розумові) та «неуком»51, а Іван Дубович «дурним схиз¬

матом»52. Тож різко негативне поцінування «Кирилової книги» Теофілактом Ло-
патинським є цілком суголосне з католицькими присудами щодо писань Стефа¬
на Зизанія.

На відміну від цього, московські богослови, що сперечаються з ідеологією «ста¬

рого обряду», добре знаючи про неавтентичність «Кирилової книги»

(«...Кірілла, патріарха Іерусалимскаго, оболгали всеконечно ложно. Понеже кни¬

гу неизвѣстнаго творца, кто ея содѣял, напечатали под именем его»53), тим не

менше, покликаються на неї як на авторитетне джерело 54, ба навіть надають їй

місце серед «святих» книжок («...в книзѣ нарицаемой Кірілла Іерусалимскаго, и

в книзѣ о правой вѣрѣ, и в иных святых книгах (підкреслення моє. Л.У.)»55.
Ще однією улюбленою книгою старообрядців була «Книга про віру», «содѣла¬

на в прешедшая лѣта в кіевских странах по отпаденіи поляков от Восточныя

Церкве к Римскому Костелу»56, компіляція, що її основу складають пере¬
довсім «Книга о вѣрѣ единой, святой, соборной, апостолской Церкве, которая

под розсудок Церкве Всходней подается» єромонаха Азарії, себто Захары Копис-

тенського (Київ, 1620), а також матеріали з Острозьких друків Василя Суражсь-
кого та Христофора Філалета.

«Писатель сея книги, зазначає Теофілакт Лопатинський, утаил своє

имя», певно, «не надѣяся своим низким именем и слабыми мудрованіи что и у са¬

мых простаков сотворити»57. Втім, із усього видно, що це був «білорусець», тоб¬

то українець, «якоже и Зізаній, еже от рѣчей его тамошних показуется и от ве¬

щей, о них же писаше, сирѣчь о епископѣх бѣлорусских, Луцком, Лвовском и

прочих»58. «Был же тот писатель, висловлює здогад Лолатинський, или

ученик Зізаніев, или в одной школѣ с ним учился, понеже о том писал, о чем и

Зізаній, и причастник сотворися неправоты его»59.

Зизанія та автора «Книги про віру», на думку Лопатинського, споріднює ще й та¬

ка прикмета: «Оный под именем святаго Кірілла хотѣл продати своя мудрованія, а

сей под именем «Книги вѣры», и се обоих гордость и лукавство; гордость убо, яко вы¬
сокими именами своя писанія нарекоша, лукавство же, яко сіє сотвориш на улов¬

леніе в прелесть душ незлобивых, да бы чтущій, услышавше таковая имена, ни о чем

не разсуждали, вся ли право, или не вся они написали, вся яко Кіріллове и яко кни¬

ги вѣры (себто власне Святого Письма. Л.У.) без всякаго сомнѣнія принимали»60.
Згадаймо у зв язку з цим, як свого часу Мелетій Смотрицький, говорячи про

збурення Української Церкви «Зизаніями, Філалетами, Ортологами, Антиграфа-
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ми, Клириками, Суражськими, Азаріями та схожими на них матеологами», на-

зивав православних полемістів домогилянської пори «темними авторами», з ог¬

ляду на те, що «жоден із них не підписував свої баламутні твори справжнім
ім ям»61. Псевдонімність, отже, поставала свідченням неправдивості цих пи¬

сань. Те ж саме, власне, має на думці й Теофілакт Лопатинський. Під «високим»

титулом «Книга про віру», вказує він, її автор подає часом щиру брехню: «Что на

латін писал, было бы неотмѣтно, когда бы лжами своего діла не опорочил, лжа бо

на утвержденіе истины неугодна, а он не єдину лжу в книзѣ своей посиял, и по

тому не может надѣятися жатвы добрыя. На пример, на святаго Осія, епископа

Кордубскаго, сицевую лжу сплел: наипаче же, рече, Гогус, Кордубскій біскуп,
пишет в книзѣ своей: лучше єсть, рече, попу имѣти сто подложниц, нежели єди¬

ну законную жену. Сіє написал, не вѣдый, каков был сей Осій и в кая времена

жил, и какія его книги были, или ни»62.

Назагал, київські інтелектуалісти доби бароко критично ставляться до

свідчень українських православних полемістів зламу XVI та XVII століть.

Скажімо, заснований на протестантських вигадках «уничижительний» пасаж

Василя Суражського: «... Сели кто всхочет в літописи, сирѣчь в кройнику их уг-

лянувши, почести справы всѣх римских пріємников Петровых, обачит в мно-

жайших от них многая безчинства и нестройность, их же неудоб написанієм в так

малое вмістити книжкы. Они же и трулися, и забіалися, и различныя єреси

плоділи, наконец, дѣти родили, и яко не сором будет глаголющим, яко апос¬

тольскіе намѣстники Римскаго Костела не погрѣшают і истных велѣній николи-

же отпадают», Степан Яворський поціновує як неправдивий, завваживши на¬

проти цих слів, що «Папи Римські були людьми доброчесними»63.
Тим часом московські церковні публіцисти, що полемізують зі «старим обря¬

дом», виявляють жвавий інтерес до протикатолицьких українських писань

кінця XVI початку XVII ст. Принаймні, обстоюючи власні міркування, вони

рясно цитують «Книгу про віру» як цілком надійне джерело64. Єромонах Сергій
розповідає про перебіг Флорентійського собору згідно з «Исторіею о лист-

рикійском, то єсть о разбойническом, Ферарском або Флоренском синодѣ» Кли¬

рика Острозького (Остріг, 1588)65, хоча, як згадував Мелетій Смотрицький, уже

Даміан Наливайко дорікав Клирикові за відверто неправдиві свідчення, що їх він

припустився в цій книзі66. Єпископ Пітирим докладає, либонь, неабияких зу¬
силь, аби дістати для своїх богословських студій віленське видання «Апокриси-
са» Христофора Філалета67, незважаючи на те, що Філалет, як наголошували ук¬

раїнські письменники XVI XVII ст., був вірним послідовником Кальвіна68 та

навіть не вмів писати «по-руськи»69.
Окрім «Кирилової книги» та «Книги про віру», чималим авторитетом у сере¬

довищі старообрядців користувався «оснований, без сумніву, на католицьких

жерелах»70 «Китихисіс болшій» Лаврентія Зизанія. «Сочинитель сея книги,

не без іронії завважував Теофілакт Лопатинський, не из Великія, ниже из Ма¬

лыя Россіи мудрец, корецкій протопоп Лаврентій Зізаній из Литвы, якоже сам о

себѣ сказал, хотя город Корец и не в литовских странах обрѣтается»71.
Критикуючи катехізис Зизанія, Лопатинський щонайперше згадує про те, як

1627 року, коли Зизаній прибув до Москви, щоби надрукувати тут свою книгу,

патріарх Філарет звелів був «богоявленскому игумену... Иліи да книжному

справщику Григорію Онисимову имѣть разглаголствіе с ним, Зізанієм, еже и

бысть на государевѣ казенном дворѣ в книжній палатѣ пред боярином князем

Іоанном Борисовичем Черкаским да пред думным дьяком Феодором Лихаче¬

вым»72. На цьому диспуті, продовжує Лопатинський, Зизаній виявився цілком
безпорадним як богослов і в багатьох «Церкви христіанстѣй противностех» «ви¬

нился, иныя возложил на переводчика, а в иных безотвѣтен остался»73.
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Скажімо, свою хибну відповідь на запитання: «Чим разнствует един от другаго

Божія іпостаси, сир^чь лица?» Зизаній «возложил на переводчика»; запитан¬

ня: що він мав на думці, коли писав, нібито «православных души, с покаянієм

умершыя, в первом ядЄ суть, а под ними в другом м^сгЬ не крещенных ду¬

ши»? відбув реплікою: «НыігЬ ты дошел мене, а потом я тебе дойду»; власного

твердження, згідно з яким «оба существа своя имут Сын и Дух Святый, и так во

Святой Троицк три существа будут», корецький протопоп «с клятвою отрицал¬

ся», а на інший закид відповідав так: «Тут де я виноват семь, прописался»74.
«От сих и прочих оставленных, підсумовує Лопатинський, видѣти воз¬

можно, каков мудрец был Зізаній, сочинитель книги катихисіса, на котором рас-

колщики полагаются, аки на камени тверді, ради единаго перстов сложенія в

знаменіи крестном»75.
Як бачимо, суперечка київських інтелектуалістів, передовсім Теофілакта Ло-

патинського, з ідеологією московського «старого обряду» набуває рис власне ук¬

раїнської проблеми. Це є по суті суперечка українського православного бо¬

гослів я доби бароко з українським православним богослів ям домогилянської

пори. На теренах російської культури другої половини XVII першої половини

XVIII ст. дивним робом немовбито відновлюються інтелектуальні змагання кінця
XVI першої третини XVII ст. поміж єдиною та роз єднаною Українською Церк¬
вою. Недарма, припустімо, Теофілакт Лопатинський міг би звернутися до грома¬

ди старообрядців із тими самими словами, що їх Мелетій Смотрицький століттям

раніше адресував «роз єднаному» українському людові: темрява неправди та єресі
буде огортати вас до тих пір, поки вашими навчителями будуть «Зизаній, Філа-

лет, Ортолог, Клирик, Азарія, Еленх, Антиграф, Суражський та схожі на них»76.

Отож, полемічні трактати київських барокових богословів проти московсько¬

го «старого обряду» увиразнюють низку фатальних колізій української культури

XVII XVIII стѵ а щонайперше надміру стрімкі метаморфози вітчизняної пра¬

вославної традиції та поборення її окремішності «всеправославно»-«все¬

російськими» настановами.
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БРАЦЛАВСБКА ГУБЕРНІЯ

І БРАЦЛАВСБКЕ НАМІСНИЦТВО

Олесь ПЕТРЕНКО

1. Формування адміністративного устрою Правобережжя
рацлавське воєводство напередодні другого поділу Польщі займало ве¬

личезну територію: від р. Мурафи на заході аж до місць впадіння

річок Тясмина та Росі у Дніпро (за винятком вузької смужки вздовж

Дніпра з м. Черкасами). На півночі межа між Брацлавським та Київським

воєводством проходила по р. Рось, на півдні по річках Ягорлику, Синюсі та Ве¬

ликій Висі1.

Після приєднання Правобережної України до Росії за другим поділом Польщі
тут створено три губернії: Мінську, Ізяславську та Брацлавську2. Кам янецький
та Летичівський повіти Подільського воєводства передбачалося приєднати част¬

ково до Брацлавської, а частково до Ізяславської губерній3. До того ж вони

виділялися в окрему Кам янецьку область4. Очевидно, в адміністративному
відношенні Кам янецька область підпорядкувалася ізяславському губернато¬
рові. Такий висновок підтверджується тим, що серед документів трьох комісій

Брацлавської губернії немає жодної вказівки на підпорядкування вказаної об¬
ласті брацлавському губернаторові Ф.Ф. Берхману5.

Західний кордон Брацлавської губернії з Ізяславською проходив по лінії кордону

попередніх Брацлавського та Подільського воєводств. Поступово впродовж 1794

1795 рр. до Брацлавської губернії відійшла частина колишнього Полтавського воєвод¬

ства, з якої у 1796 р. утворено Хмільницький, Могилівський і, очевидно, частково

Махнівський повіти Брацлавського намісництва.
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Південний та західний кордони Брацлав-
ської губернії чітко окреслює список митниць,

які діяли на її території впродовж 1794 р., скла¬

дений на початку 1795 р.: Могилів Це-
хинівка Рашків, Ягорлик Юзефогрод (Бал¬
та) Богопіль Торговиця Злотопіль Ве¬

рещаки Крилов Трахтемирів Триліси6.
З іншого документа видно, що при створенні
Київського намісництва до нього зі складу Брац-
лавської губернії відійшли такі староства: Тара-

щанське, Богуславське, Сеницьке, Корсунське,

Канівське, Кагарлицьке, Германівське7. У відо¬

мостях по Брацлавській губернії за 20 січня

(ст. ст.) 1795 р. про помилки в обрахунку по¬

датків зазначено такі повіти: Брацлавський,

Вінницький, Звенигородський та Київський8. З

усього вищенаведеного видно, що після створення Брацлавської губернії у
1793 р. до її складу увійшли Київський та Наддніпрянський повіти Київського
воєводства (за адмінподілом, визначеним у постанові Сейму Речі Посполитої від
2 листопада 1791 р.).

Не виявлено даних про те, як проходив кордон Брацлавської губернії вузькою
смугою на півночі з Ізяславською губернією. Можна припустити, що у 1793

1794 рр. кордон у цьому місці проходив по лінії, що раніше відмежовувала
Вінницький повіт від Житомирського.

Внутрішній*адміністративний устрій Брацлавської губернії впродовж її існуван¬
ня (березень 1793 р. лютий 1796 р.) важко піддається аналізу через брак джерел.
В уже згаданих відомостях про помилки в обрахунках податків від 20 січня 1795 р.

подано поділ губернії за старими повітами часів Речі Посполитої. Це пов язано з тим,

що до того часу збиралася частина державних податків згідно польського законодав¬

ства (Катерина II звільнила населення приєднаних земель від частини податків на

два роки). Діяльність старих судових органів також вимагала існування відповідно¬
го їм адміністративного устрою. Що стосується поліційно-адміністративної влади,

яка з явилася на Брацлавщині разом з окупаційними військами, то вона діяла уже за

російським законадавством, а отже, для неї потрібен був відповідний адміністратив¬
но-територіальний поділ. Ще генерал-губернатором М.М. Кречетниковим у більших

містечках було введено посаду земського смотрителя (наглядача). Це були офіцери,
відкомандировані у розпорядження губернаторів для виконання поліційних

функцій. У розпорядженні земського наглядача перебувала невелика команда сол¬

датів9. Поліційна влада земського наглядача поширювалася на так звану округу, яка

за своєю територією охоплювала 70 80 населених пунктів. Про кількість округ не¬

має певних даних. Достеменно відомо лише про існування округ Бершадської10, Бо-

гуславської11, Гайсинської12, Рашківської13, Уманської, Білоцерківської, Липо-

вецької, Ямпільської, Вінницької, Тульчинської, Сквирської, Махнівської, Літин-

ської, Брацлавської, Вербовецької, Могилівської. Зрозуміло, що насправді округ бу¬
ло не менше, ніж повітів у майбутньому намісництві.

Поряд з посадою земських наглядачів у містах створено городничі правління на чолі
3 городничими14. їхня діяльність обмежувалася лише територією міста (містечка).

Діяльність трьох комісій Брацлавської губернії на початок 1795 р. була в ос¬

новному закінченою. 1 травня (ст. ст.) Катерина II видала рескрипт про створен¬
ня замість двох губерній: Ізяславської та Брацлавської трьох намісництв:

Брацлавського, Волинського та Подільського15. Це було пов язано з приєднан¬

ням до Росії за третім поділом частини Волинського та Холмського воєводств.
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11 травня (ст.ст.) 1795 р. Тутолмін подав Катерині II на затвердження відо¬
мості й табелі по Брацлавському намісництву. 22 травня (ст. ст.) того ж року Ка¬

терина подала до Сенату указ про створення Брацлавського намісництва з

13 повітів (округів): Брацлавського, Вінницького, Літинського, Хмільницького,

Сквирського, Гайсинського, Тульчинського, Ямпільського, Могилівського,

Махнівського, Липовецького, П ятигірського і Бершадського16.
Того ж дня цариця підписала указ про облаштування міст у Брацлавському

намісництві: «[...] І. Губернским городом быть казенному местечку Брацлавлю, а

город Винницу, также местечки казенные Литин, Хмельник, Сквиру и Гайсин

учредить городами, обращая на них все те права, выгоды и преимущества, како¬

вые присвоены городам Минской губернии. [...] Но поелику в Брацлавле по при¬

чине малолюдства его и неимения удобных строений губернские присутственные
места не могут тамо поместиться, доколе домы в Брацлаве не будут построены,

учредить на первый случай пребывание в Виннице в приуготовленном для сего

строении упраздненного езуитсткого монастыря [...]»17 Брацлавське намісництво
втратило значну частину території, порівняно з однойменною губернією-поперед-
ницею. Зокрема, доволі значна частина її відійшла до створеного згідно указу Ка¬

терини II від 27 січня (ст. ст.) 1795 р. Вознесенського намісництва. З 12 повітових

центрів нового намісництва 7 раніше належали до Брацлавської губернії: Бо-
гопіль, Єленськ (Балта), Ольгопіль, Умань, Катеринопіль (Кальниболото), Чиги¬

рин, Черкаси18. У місцевостях, що відійшли від Брацлавської губернії до

Київської, повітовими центрами стали Канів, Корсунь, Богуслав і Васильків19.

До Брацлавського намісництва, як уже зазначалося вище, зі складу Ізяславсь-

кої губернії передано території, на яких повітовими центрами стали Могилів,
Хмільник і Махнівка. Загальна кількість мешканців чоловічої статі у Брацлавсь¬
кому намісництві становила 404578 чоловік20.

У такому вигляді Брацлавське намісництво проіснувало з часу свого відкриття
20 лютого (ст. ст.) 1796 р.21 до останнього дня існування ЗО квітня (ст. ст.) 1797 р.22
Павло І своїм указом від 12 грудня (ст. ст.) 1796 р. наказав створити з «колишньої

Польської України, Волині і Поділля» дві губернії Волинську і Подільську, а та¬

кож виділити відповідну частину території для створення Київської губернії23.
Згідно указу Сенату від 15 січня (ст. ст.) 1797 р. було затверджено новий територіаль¬
ний поділ вказаних губерній за повітами. Хмільницький, Бершадський, Тульчин¬
ський і П ятигірський повіти Брацлавського намісництва скасовувалися, а їхні тери¬

торії приєднувалися до сусідніх повітів. До складу Київської губернії з Брацлавсько¬
го намісництва відходили повністю повіти Липовецький, Махнівський, Сквирський
і територія скасованого П ятигірського. До Подільської усі інші. Крім Брацлав¬
ського намісництва, скасовувалося й Вознесенське. Подільська губернія поповнила¬

ся з його складу повітами Ольгопільським і Єленським (Балтським), які свого часу

входили до складу Брацлавського воєводства24.

2. Адміністративний і судовий устрій губернії та намісництва
З приєднанням до Росії нових територій за другим поділом Польщі зроблено

перші кроки у налагодженні окупаційної адміністративної системи. Ще в указі
від 8 грудня 1792 р. Катерина II, окреслюючи майбутній територіальний поділ
приєднаного краю, призначила губернаторів та віце-губернаторів до Мінської,
Ізяславської та Брацлавської губернії25. Після офіційного приєднання вказаних

територій Катерина II підтвердила свої наміри щодо адміністративного устрою

приєднаних земель в указі Сенату 13 квітня (ст. ст.) 1793 року26. Згідно з вказа¬

ними актами, на окупованих територіях створювалося генерал-губернаторство у

складі губерній: Мінської, Ізяславської та Брацлавської. М.М. Кречетникова
призначено генерал-губернатором і одночасно головнокомандуючим окупаційни-
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ми війсками, розташова¬
ними на території краю.

Мінським губернатором
Катерина II призначила

генерал-майора Неплюєва,
віце-губернатором Ми¬

хайлова; ізяславським

генерал-майора Шере¬
метьева, віце-губернато¬
ром Вельямінова; брац-
лавським генерал-майо¬
ра Федора Берхмана, віце-
губернатором Петра
Грохольського.

Указом від 8 грудня Поєзуїтські «Мури» у Вінниці резиденція

(ст. ст.) 1792 р. Катерина II брацлавського губернатора Ф.Ф. Берхмана. Фото поч. XX ст.

наказала Кречетникову
відкрити судово-адміністративні органи згідно з «Учреждениями о управлении

губерний» 1775 року.27 Здійснення цього проекту потребувало кількох років
підготовчих робіт. З огляду на це Кречетников вирішив тимчасово залишити су¬

дові органи, які існували за часів Речі Посполитої. Але й тут він зіткнувся з про¬

блемами. Справа в тому, що Конституція 3 травня 1791 р. внесла деякі зміни в си¬

стему місцевого управління й суду Польсько-Литовської держави. Коли ж із вес¬

ни 1792 р. зайнята російськими військами частина Речі Посполитої стала покри¬

ватися мережею повітових і воєводських конфедерацій, однією з перших їх дій
було призупинення діяльності усіх шляхетських судово-адміністративних уста¬

нов і міських магістратів. Замість них на час приєднання до Росії територій дру¬
гого поділу там діяли екстраординарні судово-адміністративні установи кон¬

федераток! маршалківські суди. Кречетников наказав (31 березня ст. ст. 1793 р.)

закрити конфедератські суди, а натомість відновити тимчасово земські й

гродські суди і магістрати у тому вигляді, якими вони були до прийняття Консти¬

туції 3 травня 1791 року. Причому весь персонал вказаних судів, який перебував
на посадах до травня 1791 р., повинен був знову вступити у виконання

обов язків. Суди мали керуватися у своїй діяльності старим законодавством, яке

діяло до Чотирирічного сейму. Апеляції на рішення земських судів повинні були
очікувати встановлення особливої для цього вищої інстанції. Рішення у криміна¬
льних справах підлягали затвердженню губернатора.

В тому ж наказі Кречетникова йшлося про переведення літочислення в усіх
установах на старий стиль. Діловодство у гродських і земельних судах та

магістратах велося польською мовою28. З метою допомагати земським судам Кре-
четниковим встановлена була посада земських комісарів, по два на кожен повіт,

право обрання яких надавалося земським і гродським судам спільно29.

Поліційну владу організовано з офіцерів та солдатів російської армії. Тери¬
торія Брацлавської губернії була розбита на округи, на чолі кожної з яких стояв

земський наглядач (смотритель), у розпорядженні якого перебувала невелика

група солдатів30. Поряд із посадами земських наглядачів у містах та більших

містечках створено городничі правління на чолі з городничими31. їхня діяль¬
ність обмежувалася територією населеного пункту. Уже восени 1793 р. існувала

кримінальна палата вищий судовий орган у кримінальних справах Брацлав¬
ської губернії. Її очолював Яким Обольянинов32.

6 березня (ст. ст.) 1793 р. Кречетников подав прохання у Петербург про при¬
значення у підпорядковані йому губернії голів казених палат, у віданні яких ма-
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ли бути податки, державні та конфісковані маєтки тощо. Влітку 1794 р. вперше

згадується у документах директор економії (голова казенного відомства) Брац¬
лавської губернії Петро Гревс33.

Очевидно, що існувала до відкриття Брацлавського намісництва й цивільна
палата (як апеляційний орган на рішення земського суду), проте прямих доку¬

ментальних вказівок на це не виявлено.

Для роботи над поступовою заміною старих державних податків новими була
створена у 1793 р. «Комісія доходів Брацлавської та ізяславської губернії», яку

очолював віце-губернатор Петро Грохольський34. Усі нові адміністративні,

поліційні та судові установи майже повністю складалися з російських чинов¬

ників та канцеляристів. Відбувалася поступова заміна окупаційної влади однієї

держави (Польщі) на таку ж іншої (Росії).

Збирання статистичних даних про населення і складання карт для подальшо¬
го запровадження в дію «Учреждения» 1775 р. було покладено на штаб і обер-
офіцерів, а також повітових землемірів. Спочатку усі дані надходили до канце¬

лярій губернаторів, але згодом наступник Кречетникова Т.І. Тутолмін створив

спеціальні органи, які займалися розглядом і обробкою статистичних даних: у

кожній губернії створено по три комісії. Перша комісія перебувала під голову¬
ванням губернатора, друга віце-губернатора, третя голови цивільної пала¬

ти. Членами комісії були асесори, обрані дворянством зі свого середовища.

Комісії розпочали свою діяльність на початку 1794 року35.
При утворенні повітів виникли труднощі з відшукуванням для них центрів уп¬

равління. На величезній території, що відійшла до Росії за другим поділом, було
лише 11 воєводсько-повітових і просто повітових міст (з магістратами і з громадсь¬
кими та земськими судами в них). У Брацлавському воєводстві таким містом була
лише Вінниця. Тому довелося піднести до рангу повітових міст п ять казених

містечок Брацлав, Хмільник, Сквиру, Літин і Гайсин. Усі вони свого часу мали

від польських королів грамоти на міщанські права36. Інші повітові центри
намісництва були приватновласницькими містечками. За їх власниками залише¬

но усі права. Катерина лише наказала Тутолміну при можливості викупити вка¬

зані містечка від власників у казну37. Серед повітових центрів Брацлавського

намісництва, що були приватновласницькими містечками, існували деякі

відмінності. Окремі з них були так званими привілейованими, тобто мали

привілеї на права міщанства. Так, мешканці м. Тульчина стали вільними за

рішенням власника. Те ж стосується Махнівки та Могилева38. Деякі повітові цен¬
три не мали для своїх мешканців жодних прав на міщанство (за винятком євреїв).

З огляду на це Тутолмін вирішив поширити силу «Городового положення» ли¬

ше на частину повітових центрів намісництва на ті, котрі тією чи іншою мірою

користувалися правами самоуправління. У них і вирішено було відкрити міські

магістрати (у Вінниці, Брацлаві, Сквирі, Гайсині, Тульчині, Могилеві, Літині,

Хмільнику і Махнівці). Євреї чотирьох повітових міст, у яких не передбачалося
створювати магістрати, підпорядковувалися юрисдикції сусідніх: п яти-

гірські Сквирському, бершадські Тульчинському, ямпільські Мо¬

гилівському, липовецькі Вінницькому39. Євреї неповітових містечок підпо¬

рядковувалися магістратові відповідного повітового центру. Хмільницькому

магістратові додатково були підпорядковані мешканці християнського вірос¬

повідання привілейованих містечок Сальниці та Уланова40.

Для розгляду дрібних справ між міщанами в усіх повітових центрах Брацлав¬
ського намісництва, а також у містечках Сальниці та Уланові відкривалися сло¬

весні суди41. Російське законодавство передбачало також існування спеціальних
судово-адміністративних установ для селян, що належали казні та духівництву,
нижніх розправ. У Брацлавському намісництві мешкало замало селян відповідних
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категорій, а тому нижні розправи відкрито лише у Брацлаві (для повітів Брац¬
лавського, Липовецького, Сквирського, П ятигірського, Гайсинського, Тульчин¬
ського, Бершадського, Ямпільського і Могилівського) та Вінниці (для повітів

Вінницького, Літинського, Хмільницького і Махнівського)42. П. Жукович вказує
на те, що у Брацлавському намісництві відкрито й третю нижню розправу (у

Хмільнику, де була найбільша кількість казенних селян), але посилання на доку¬

мент вказана теза не має43, тому доцільніше покладатися на самого Тутолміна, у

наказі якого йшлося про відкриття лише двох нижніх розправ44.
В усіх повітових центрах визначено було відкрити повітові суди та нижні

земські суди45. Останні, згідно законодавства, розглядали кримінальні судові
справи стосовно поміщиків та поміщицьких селян, а також виконували функції
поліційної влади у повіті. Повітовий суд був вищою судовою інстанцією повіту.

Хоча указ Катерини II про створення Мінського, Брацлавського, Подільсько¬

го та Волинського намісництв був підписаний ще 1 травня (ст. ст.) 1795 р., проте
їх відкриття відбулося значно пізніше. Зокрема, Брацлавське намісництво

відкрито 20 лютого (ст. ст.) 1796 року.46 Однією з причин затримки була хвороба
Тутолміна47.

Відкриття намісництва було здійснено з великою помпезністю та марнотратст¬

вом. Тутолмін визначив, що місцеве дворянство збереться на дворянський з їзд до
Вінниці 6 лютого (ст. ст.) 1796 року. З цього числа починалось складання списків

дворян кожного повіту. Для керівництва цією справою були залучені найбільш по¬

важні дворяни по одному на повіт дворянські урядники. Всі вони засідали в

одній залі, куди з являлися до них дворяни їх повітів для внесення у дворянські
списки48. Правом обрання на посади, згідно указу Катерини II від 3 травня 1795 р.
(ст. ст.), користувалися лише ті дворяни, що володіли маєтками на правах приват¬

ної власності, а не умовного володіння49. Таких дворян у Брацлавському

намісництві виявилося 485. На дворянському зібранні у Вінниці був присутній
Т. Тутолмін, який затверджував відповідні списки50. Зокрема, зберігся список дво¬

рян Липовецького повіту, підписаний генерал-губернатором51.
З нагоди відкриття намісництва у Вінниці (у передмісті за Бугом поблизу мос¬

та, між будинками поміщика Грохольського та міщанина Василя Постоловсько-

го) споруджено тріумфальні ворота (арку). Збудовані наспіх, лише задля помпез¬

ності, вони заважали проїздові й уже через два роки за рішенням Вінницького
міського магістрату (8 липня 1798 р. ст. ст.) були розібрані52.

Після затвердження списків дворян відбувалися вибори посадових осіб у при-

сутственні місця. Насамперед обиралися (балотування кулями) повітові предво-

дителі дворянства. З їх середовища Тутолмін призначив губернським предводи¬

телем Брацлавського намісництва генерал-майора Тадеуша Козловського53.

Подальші вибори уже проходили під керівництвом губернських і повітових

предводителів. Поступово були обрані судді та засідателі повітового суду, земські

справники і засідателі нижнього земського суду, депутати для складання і про¬

довження дворянської родовідної книги, засідателі совісного і верхнього зем¬

ського суду54. Голову совісного суду не було обрано. Пізніше на цю посаду вису¬

валася кандидатура графа Северина Потоцького55, але, чи пройшла вона, досі не

з ясовано. Дворянство, що з їхалося до Вінниці, не стільки займалося державни¬
ми справами, як проводило час у постійних розвагах: влаштовувалися бали та

маскаради, фейерверки тощо56.
Разом із загальноімперським устроєм і російською мовою діловодства (не

тільки для управління, але й для кримінального суду) об єктивним правом в гу¬

берніях (намісництвах) другого поділу стало загальне імперське право57. Це
підтверджується журнальною постановою Брацлавського намісницького
правління від 26 серпня (ст. ст.) 1796 р., яка була прийнята у зв язку з тим, що
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Хмільницький повітовий суд ухвалив рішення згідно Литовського Статуту в одній
з кримінальних справ. Постанова мала характер циркуляра, в якому йшлося про

заборону повітовим судам користуватися польськими й литовськими законами

при вирішенні кримінальних справ, натомість вказувалося, що єдиним джерелом

права у такому випадку має бути російське кримінальне законодавство58.
Цивільний суд, хоча й влаштований за загальним імперським зразком, ґрунту¬

вався на місцевому праві й частково зберігав польську мову у діловодстві. Проте
для чотирьох намісництв другого поділу це місцеве об єктивне право було неодна¬

ковим. Для тих частин Волинського, Брацлавського і Подільського намісництв,
які утворилися з колишніх Брацлавського, Київського та Волинського воєводств,

що відійшли від Литви до складу Польської Корони в 1569 р., основним джерелом
об єктивного цивільного права залишався Литовський Статут у другій редакції
1566 р. (т. зв. Волинський Статут). Іншим джерелом цього права були для них

польські сеймові конституції, прийняті після 1569 року. У тих частинах Брац¬
лавського і Подільського намісництв, які складались з територій колишнього

Подільського воєводства, що увійшло до складу Польського Королівства ще в сере¬

дині XV ст., було цивільним об єктивним правом польське коронне право59. У

Брацлавському намісництві загальнопольське цивільне законодавство використо¬
вувалося лише у повітах Могилівському, Літинському та Хмільницькому.

Вищі судово-адміністративні посади посіли здебільшого російські чиновники,

чимало з яких було німецького походження. Вищий орган місцевої адміністратив¬
ної влади намісницьке правління складався з трьох осіб: правителя

намісництва (губернатора) генерал-майора Федора Федоровича Берхмана і рад¬

ників Федора Трутовського та Федора Фон Стакельберга. Віце-губернатор Петро
Грохольський очолював Брацлавську казенну палату. Палата крімінального суду

перебувала під керівництвом Акима Обольянинова. Головою палати цивільного су¬
ду став граф Адам Ржевуський. Цивільний департамент верхнього земського суду

також перебував під головуванням поляка колишнього голови земського суду

Брацлавського воєводства Каспера Вержиковського. Кримінальний департамент

того ж суду очолював Єфрем Райкович60. Таким чином, адміністративна та вища

судова влада у Брацлавському намісництві перебувала в руках російських чинов¬

ників і польських поміщиків, нижча ланка судової влади була виборною й очолю¬

валася (крім магістратів) виключно польськими поміщиками61.
Одвічним мешканцям Поділля українцям дісталися лише карикатурні по¬

сади сільських засідателів у нижніх та верхній розправах, нижніх земських су¬

дах та в совісному суді. Для наших предків настав час подвійного політичного та

соціального гніту як з боку російського самодержавства, так і з боку польських

поміщиків. Описаний вище судово-адміністративний устрій проіснував на Пра¬
вобережній Україні недовго. Разом зі зміною територіального устрою з 1 травня

1797 р. на Правобережній Україні було проведено й судово-адміністративну ре¬

форму. Згідно указу Сенату від 15 січня (ст. ст.) 1797 р. на території Правобереж¬
ної України скасовувалися совісні суди, верхні земські суди, губернські магістра¬
ти, верхні і нижні розправи і дворянські опіки. Палати кримінального та

цивільного судів перетворювалися у департаменти новостворюваних головних

судів. У повітах замість повітових судів відкривалися земські суди та підко-

морські (межові) на тих умовах, на яких вони існували до 1796 року62.
Павло І, таким чином, повертав польському дворянству усі права та привілеї,

що вони ними користувалися на Правобережній Україні у часи існування Речі
Посполитої. Актові судові книги відтепер писалися за старим зразком виключно

польською мовою. Навіть російськомовні заяви та скарги поміщиків вписували¬
ся до книг латинськими літерами. Статус-кво у зазначеному питанні зберігався й

упродовж усього життя Олександра II.



БРАЦЛАВСЬКА ГУБЕРНІЯ I БРАЦЛАВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО 51

3. Зміни в соціально-економічному житті
Одвічні мешканці новоприєднаного до Росії за другим поділом Польщі краю

зовні байдуже поставилися до нових політичних обставин. Хіба тільки потерпа¬
ли від чуток про поголовне обкладання державними податками у Росії. Побою¬

вання були небезпідставними, хоча спочатку російська цариця зробила нібито

дуже благородний жест. В указі Сенату від 13 квітня (ст. ст.) 1793 р. та маніфесті,
датованому тим самим числом, Катерина II оголосила про скасування державних

податків з оподатковуваних станів у губерніях другого поділу на два роки63.
Рішення це пояснюється кількома обставинами. По-перше, окупаційна влада

прагнула залучитися підтримкою селянства у можливих конфліктах з польсь¬

кою аристократією. По-друге, змінити відразу систему оподаткування було не¬

можливо. Для цього потрібно було провести перепис населення, створити

відповідні фінансові та фіскальні установи. Здійсненням змін у податковій сфері
на Правобережній Україні займалася Комісія доходів Брацлавської та Ізяславсь-

кої губерній, яку очолював брацлавський віце-губернатор Петро Грохольський64.
Було скасовано такі податки: подимний, поголовний для євреїв, на шкіру забитої

худоби65. Інші державні податки не скасовувалися зокрема, пов язані з утри¬

манням старостів і королівщин (кварта), податок з духівництва (субсідіум
харітатірум), податок за право продажу алкогольних напоїв (чопове), поштовий

збір, митний збір, збір з поєзуїтських маєтків, гербовий збір66. Залишалися та¬

кож і деякі спеціальні податки (острозької ординації, погалицьких сум тощо)67.
Упродовж 1793 1794 рр. у Брацлавській губернії провадилася підготовча ро¬

бота для запровадження на її території загальноімперського устрою. Здійснено

короткий камеральний опис усіх населених пунктів68. Для здійснення податко¬

вої реформи найважливіше значення мало проведення перепису населення. За

існування Речі Посполитої основним податком, яким обкладалися нижчі стани

суспільства, було так зване подимне, яке сплачувалося щорічно від кожного бу¬
динку (диму). Розмір подимного коливався: для міст королівських від 12 до

6 злотих на рік, для міст приватновласницьких від 8 до 4 злотих і для сіл від
7 до 5 злотих залежно від розташування неселеного пункту69. Зрозуміло, що для

такої системи оподаткування подушні переписи були не потрібні й не проводили¬

ся. Збирачі податків користувалися інвентарями та люстраціями, у яких вказу¬

валися лише імена домогосподарів.
Російська система оподаткування передбачала подушний податок з кожної

особи чоловічої статі, незалежно від віку. Розмір податку для селян становив

70 копійок70. Відповідно першими результатами «отторженная возвратих» (на¬
пис на медалі в честь другого поділу Польщі) відчули селяни, які тепер мали пла¬

тити значно більші державні податки.

Згідно указу Катерини II від 23 червня (ст. ст.) 1794 р. селяни частини гу¬

берній повинні були сплачувати подушний податок збіжжям, відповідно до вста¬

новлюваних державою цін. Це положення поширювалося і на губернії Правобе¬
режної України71.

Указ Сенату від 26 вересня (ст. ст.) 1795 р. регулював порядок збирання та ви¬

користання подушного хліба у генерал-губернаторстві Т. Тутолміна. Передовсім

передбачалося використати частину збіжжя на утримання війська та державного

апарату у тій губернії (намісництві), де податок було зібрано. Іншу частину

збіжжя передбачалося звозити у губернські зсипні пункти, де б він зберігався до

урядових розпоряджень щодо його використання. У брацлавському намісництві
передбачалося влаштувати такий пункт у Брацлаві. У всіх інших повітових
містах намісництва мали бути влаштовані повітові хлібні магазини, куди селяни

повинні були звозити хліб власними підводами. З повітових же магазинів хліб

мав звозитися до Брацлава державним коштом. Подушний податок, яким було
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обкладено селян Брацлавського намісництва у 1795 р. (обкладання здійснено за

штатним розкладом ще не відкритого намісництва) у перерахунку на сучасні
міри об єму становив 18.809.604 літри72. Проте справа з відкриттям хлібних ма¬

газинів не була доведена до кінця. Спочатку вона гальмувалася відсутністю не¬

обхідних будівель у повітах, а одразу ж по смерті Катерини Павло І скасував

сплату подушного податку хлібом, і потреба у хлібних магазинах відпала.

Збіжжя, яке було зібране в рахунок податку за 1795 р., зберігалося у двох казен¬

них будівлях у Вінниці в приміщенні поєзуїтського монастиря та у Сквирі в

приміщенні колишної полкової конюшні. В усіх інших повітових центрах під
хлібні магазини орендувалися приватні будинки73.

Мешканці міст, згідно Конституції 3 травня 1791 р., значно розширювали свої

права. Особливо це стосувалося королівщин. Торговицька конференція разом зі

знищенням Конституції 3 травня 1791 р. скасувала щойно здобуті права міщан

християнського закону. Російський уряд, як було сказано вище, зайняв двознач¬

ну позицію: «Городове положення» було введено у дію лише в тих містах та містеч¬

ках, які раніше мали королівські привілеї на самоуправління. Автоматично до

міщанського стану записувалися усі євреї, старообрядці (пилипони) й меноніти74.

Згідно «Городового положення» міщани християнського віросповідання пла¬

тили подушний податок у розмірі 2 карбованців75. Купці та цехові мали вищий
рівень оподаткування. Що стосується євреїв, то указом Катерини II від 23 червня
(ст. ст.) 1794 р. їх було обкладено подушним податком вдвічі більшим, ніж

міщан-християн76. Єврейським кагалам (громадам) було заборонено займатися

будь-якими справами, крім культурно-освітніх та релігійних77.
Важлива зміна з часу відкриття намісництва відбулася у найприбутковішому

бізнесі торгівлі адкогольними напоями. У містах прибутки від торгівлі
горілчаними виробами передано на користь міської громади78. Безумовно, що

цей крок уряду було зроблено для покращення благоустрою міст Правобережжя,
які на кінець XVIII ст. містами можна було назвати дуже умовно.

Облаштування міського устрою згідно положень «Городового положення» мало і

труднощі суб єктивного характеру. Справа в тому, що мешканці повітових міст Брац¬
лавського намісництва, у яких влаштовано магістрати, до початку 90-х рр. XVIII ст.

майже повсюдно перебували в залежності від старост чи приватних власників. Ос¬

танні зовсім не бажали втрачати прибутки й продовжували використовувати міщан
на панщині. До губернського магістрату та намісницького правління надходить бага¬

то скарг як від міщан, так і від старост і дідичів. Так, сквирські міщани скаржилися
на старосту Залеського за те, що він примушував усіх без винятку відробляти панщи¬
ну, застосовуючи при цьому фізичну силу, відібрав землі і ліси, які належали місту.

Намісницьке правління 4 липня (ст. ст.) 1796 р. ухвалило резолюцію про заборону Зе-

леському збиткуватися над міщанами79. Приблизно те ж відбувалося у Гайсині, де

схоже поводився староста граф Потоцький80, у Літині, Хмільнику та ін.81 Хоч

намісницьке правління й ухвалювало відповідні постанови на користь міщан, проте
старости й поміщики виконували їх надто повільно й неохоче, що призводило до три¬

валих процесів, а міщани продовжували перебувати у становищі кріпаків.
13 вересня (ст. ст.) 1796 р. Катерина II видала указ про черговий набір рек¬

рутів по п ять чоловік з 500 душ. Дія указу поширювалася на губернії другого

поділу Польщі. Виконання рекрутської повинності покладалося на міщан та се¬

лян, але де-факто її мали виконувати лише міщани християнського закону та се¬

ляни. Купці християни та усі євреї замість відбуття військової служби повинні

були сплачувати за кожного рекрута по 500 карбованців сріблом. Враховуючи,
що кількість міщан-християн у Брацлавському намісництві була мізерною, є

цілком очевидним той факт, що рекрутчина усім своїм тягарем лягла на селянст¬

во, яке також повинне було споряджати рекрутів необхідним одягом та провіан¬
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том. Вже у жовтні 1796 р. при Брацлавській казенній палаті створено спеціаль¬
ний департамент, що займався набором рекрутів. Його очолив сам губернатор
Берхман, а членами були віце-губернатор, губернський прокурор та губернський
стряпчий.

До Вінниці скликано усіх повітових предводителів дворянства, які мали виз¬

начити розкладку набору, для чого попередньо було підготовлено копії усіх
ревізьких казок 1795 р. по населених пунктах намісництва. Термін набору був
дуже стислим. Його наказано закінчити до 1 січня 1797 р., а гроші з євреїв та

купців слід було зібрати не пізніше 15 грудня 1796 року. На випадок невчасного

виконання набору та сплати грошей передбачалося застосовувати репресивні за¬

ходи, аж до посилання військ для сприяння просуванню кампанії82.

Російський уряд намагався догодити польським поміщикам. Це пояснювало¬

ся не особливою прихильністю до останніх чи становою солідарністю, а намаган¬

ням зберегти статус-кво у соціальній та економічній структурі новоприєднаних

земель, що існувала там до Чотирирічного сейму. Уже в рескрипті від 8 грудня

(ст. ст.) до генерала Кречетникова Катерина II заявила про збереження майнових
та станових прав за всіма мешканцями територій, що мали бути приєднані до

Російської імперії, за умови, що вони присягнуть на вірність російській цариці83.
Проблем з прийняттям присяги не виникло, а тому поміщики зберегли свої май¬

нові права. Іншим указом, від 19 квітня (ст. ст.) 1794 р., Катерина II підтвердила
права на маєтки усіх дворян, що володіли королівщинами за умовним або

емфітевтичним правом та присягнули їй на вірність84.
Інша ситуація виникла тоді, коли виявилося, що значна кількість поміщиків

генерал-губернаторства Т.І. Тутолміна взяла участь у повстанні Т. Костюшка.

Російський уряд негайно видав маніфест, яким закликав усіх польських

поміщиків, що перебували за кордоном імперії, повернутися у її межі до 1 січня

(ст. ст.) 1795 р. і подати докази своєї непричетності до повтання. З травня (ст. ст.)
1795 р. Катерина II підписала адресований Т.І. Тутолміну указ «Про правила пе¬

редачі у секвестр маєтків польських власників, що брали участь у бунті, і причет¬
них до нього»85. Маєтки осіб, участь яких у повстанні була доведена, конфіскову-
валися, які староства. Ті поміщики, що перебували під час повстання за кордо¬

ном і повернулися в межі імперії до 1 січня (ст. ст.) 1795 р. за відсутності доказів
їхньої участі у повстанні, вступали у володіння своїми маєтками без обмежень.

Хто ж не повернувся до зазначеного терміну, втрачав право стати російським
підданим і впродовж одного року шести тижнів повинен був продати свій маєток.

Якщо це не було зроблено вчасно, маєток конфіскувався у казну.

У Брацлавській губернії найперше було взято у казенний нагляд (згідно
указів Тутолміна від 31 березня та ЗО травня ст. ст. 1794 р.) маєтки полковника

Загурського, який під час повстання виїхав за межі Росії, у Вінницькому
повіті села Лука-Мелешківська, Маянів та частину Вітави86. Одразу ж по тому

взято у казенний нагляд та секвестровано велику кількість поміщицьких маєтків

та старосте. Зокрема, конфісковано маєтки колишнього житомирського судді
Андрія Домбровського, засудженого Смоленською слідчою комісією

(Махнівський повіт), графа Рафаїла Тарнавського, активного учасника подій у
Варшаві; графині Катерини Кесаковської (Вінницький повіт), підчашого корон¬
ного Михайла Чацького (Могилівський повіт)87. Відібрано староства: Мар-

кушівське (у Новицького), Уланівське (у Крашевського), Сьомаківське (у Васю-

тинського), Спичинецьке або Пелчинське (у Свіжавської), Табурівське (у Цирі),
Літинське (у Богдана Островського)88. Цей перелік є далеко не вичерпним.

Загалом по Брацлавській губернії конфісковано, взято у казенний нагляд та

передано на продаж маєтків із загальною кількістю кріпаків 67346 душ чоловічої

статі та 63266 жіночої статі89. Найбільше селян було у маєтках, які підлягали
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продажу за неповернення власників у межі імперії до 1 січня 1795 р. (79,2 %). Се¬

ред цієї категорії особливо значними були маєтки Адама Чорторийського Ста-

росинявський ключ у Хмільницькому повіті та Гранівський ключ у Гайсинсько-

му повіті (разом 17367 душ чоловічої статі та 16348 душ жіночої статі)90.
Одразу ж після конфіскації маєтків Катерина почала роздавати їх російським

поміщикам, а також і польським, які під час повстання 1794 р. виявили до неї ло¬

яльність. Указом від 18 серпня 1795 р. (ст. ст.) вона надає села Фридів та Малу
Клітинку (Махнівський повіт), секвестровані в Андрія Домбровського (за іншим
документом Дубровського), підполковнику Михайлу Пафнутьєву91. У Вінни¬
цькому повіті отримав маєтки Іраклій Морков, у Могилівському генерал-

фельдмаршал граф Петро Румянцев-Задунайський92. Не обділила Катерина й
іноземців, що вірно служили їй. У Хмільницькому повіті маєтки, конфісковані у

І. Дзялинського, були пожалувані графиням Олександрі Браницькій та Катерині
Скавронській93. Маєтки полковника Загурського (села Луки, Маянів та частину

Вітави) Катерина віддала французькому генералу графу Естергазі, який втік у
Росію від революції94.

Значно більшим було у Брацлавській губернії надання староств. Брацлавський

губернатор отримав Маркушівське староство у Хмільницькому повіті. Величезне

Уланівське староство у тому ж повіті дісталося графу Ільїнському, Хмільницьке

графу Олександру Безбородьку. Уже згаданому генералу Естергазі надано ще й не¬

велике Табурівське староство у Сквирському повіті. Літинське староство отримав

Андрій Алсті95. Усі вищевказані надання відбулися упродовж 1795 року.
Того ж року почалося часткове повернення конфіскованих маєтків попереднім

власникам або їх спадкоємцям. Старосинявський ключ у Хмільницькому повіті та
Гранівський у Гайсинському повіті повернуто синам князя Адама Чорторийсько¬
го. Отримали свої маєтки Антоній Лянцкорунський, граф Красицький, Богдан Ос-

тровський, Петрунеля Богатковська та інші поміщики. їх маєтки були конфіско¬
вані, але ще нікому не пожалувані96. Станіславу Загурському повернуто маєтки,

уже надані генералу Естергазі (згідно указу Сенату від ЗО листопада 1796 року97.
Упродовж 1796 1797 рр. практика повернення конфіскованих маєтків про¬

довжувалася, особливо після смерті Катерини. Павло І пішов навіть на амністу¬
вання засуджених учасників Варшавського повстання.

4. Зміни у релігійному житті
Дослідження проблеми релігійних стосунків викликає особливий інтерес, ад¬

же по приєднанні до Росії, упродовж 1794 1795 рр., на Правобережній Україні
відбулася майже повна ліквідація уніатської церкви. Питання це дуже широко

висвітлювалося у дореволюційній історіографії, зокрема у місцевих виданнях.

Так, історія існування та ліквідації уніатської церкви на Поділлі стала

провідною темою досліджень Подільського єпархіального історико-статистично-
го комітету. Проте праці дореволюційних авторів наскрізь пронизані анти-

унійною ідеологією і, до того ж, однобічно з ясовують питання ліквідації уніатст¬
ва, подаючи її як найбільше благо для місцевого населення. Об єктивний аналіз

тогочасної ситуації у даній сфері зробити складно і тепер за браком доку¬

ментів, які походили б від греко-католиків або з нейтральних джерел.
Одразу ж після приєднання територій другого поділу Катерина II видала указ

(13 квітня ст. ст. 1793 р.) про створення єпархії для православних церков

Мінської, Ізяславської та Брацлавської губерній. Керівництво єпархією доруче¬
но коад ютору Київської митрополії Віктору Садковському з одночасним введен¬

ням його у сан архієпископа98. Призначення одного єпископа для такої величез¬

ної території було не випадковим, адже на час приєднання до Росії на Правобе¬
режній Україні та Західній Білорусії православних церков майже не було.
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У травні 1794 р. архієпископ Віктор з наказу Катерини II написав окружну

грамоту, якою закликав уніатів переходити у православ я". Як і в інших маніфе¬

стах, виданих для мешканців мінського генерал-губернаторства, у згаданому до¬

кументі йдеться про бідування православних та насильне навернення до унії
після того, як вони були відірвані від Росії. Тим же, хто повертатиметься у пра¬

вослав я, гарантувалася безпека від переслідування поміщиками і т. ін. Поши¬

рення вказаної грамоти серед населення мало значні наслідки: від серпня 1794 р.

до початку 1795 р. майже усі місцеві парафії були приєднані до православ я. По¬

ряд з тим чимало уніатських священиків відмовилися від приєднання до

«панівної віри». Назріла потреба їх кимось замінювати.

28 березня ст. ст. 1795 р. Віктор Садковський у рапорті Синоду про кількість

приєднаних церков писав: «... по моєму мнению, ни одного священника из других

епархий в Минскую отправлять не следовало бы, а только униатского митрополита

Ростоцкого, рассевающего вести, что все будет по-прежнему, также и владельцев, то

же самое подцаным своим внушающих, надобно от сего, по силе высочайшего, данно¬

го правящему должность генерал-губернатора, рескрипта, обуздать; ибо по сим вну¬

шениям жители, коль скоро священников нашей церкви нет, упорно остаются в унии.

По пресечении же сей надежды все из униатов к православию обратятся» 10°. Синод у

відповідь на рапорт пише наступне: «Хотя Ваше Преосвященство в мнении своем и

объявили, что для епархии вашей в священниках других епархий надобности нет, но

по каким обстоятельствам могло бы быть сие, того не объяснили: а из сего же представ¬

ления, по одному, доставленному от Вас экстракту, доказывается, что из тысячи шес¬

тисот семи церквей, обращенных в правоверие, священники пятисот семидесяти

церквей остались при унии. Следовательно, прихожане, не имея священников, не ток¬

мо лишаются утверждения их в православии, но и самонужнейших христианских

треб, а потому остаются в неудовольствии. Хотя же из приложенных копий консис¬

торских указов видно, что к некоторым из тех церквей определяются священники
прежние, бывшие в изгнании, также и волосскими архиереями рукоположенные, но,

кроме того, что сии последние к утверждению новообратившихся прихожан в право¬

верии не надежны, не можно надеяться, чтобы количество тех и других было сораз¬

мерно означенному множеству обращенных церквей без священников их, а сами вы в

том же мнении своем написали, что как скоро где священника нашей церкви нет, то

жители остаются упорно при унии, то из всего вероятнее заключить должно, что в до¬

ставлении к таковым церквам из других епархий священников, яко в православии

рожденных, воспитанных и утвержденных для означенных новообращающихся в

оное жителей необходимая настоит надобность, а потому в присоединении их к нашей

церкви поступить с таковым распоряжением: что как скоро жители коего-либо прихо¬

да, по желанию их присоединятся к православию, а униатский их священник от того

отрекается, то к заступлению места его в то же самое время был бы приуготовленный

уже православный там священник, а без такового предварительного приуготовления

лучше и с присоединением не поспешать, дабы прихожане не оставались без пастыря
лишенными всех спасительных таинств и обрядов православной церкви»101.

Далі Синод рекомендував архієпископу Віктору вимагати при потребі свяще¬

ників з п яти єпархій: Київської, Могилівської, Смоленської, Чернігівської і

Бєлгородської102.
Дореволюційні автори наводять деякі цифрові дані про кількість приєднання

до православ я парафіян, священиків і церков по Брацлавській губернії.
Оскільки вказані цифри не пов язуються з територіальними змінами, яких у той

час постійно зазнавала губернія, то наводити їх немає сенсу. Слід зазначити ли¬

ше, що майже усі парафії були переведені на православ я. Про це свідчить, зок¬

рема, камеральний опис населених пунктів Липовецького повіту, складений для

відкриття присутственних місць у Липовці в лютому 1796 року103. У цілому
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повіті на той час залишалося лише 2 уніатські каплиці у селах Мервині та

Струтинцях104.
Маємо дані про приєднання до православ я уніатських парафій у повітах Гай-

синському та Рашківському, яке відбулося у серпні вересні 1794 року105. Зага¬
лом упродовж 1794 1795 рр. у названих повітах приєднано з унії до православ я
153 церкви та 120 священиків. ЗО священиків вказаних повітів не приєдналися до

православ я і були позбавлені місць у приєднаних парафіях106. У тій же

публікації наводиться велика кількість заяв від парафіян та парохів Рашківсько-

го, Гайсинського й Уманського повітів з проханням про повернення їх до право¬

слав я. Відомо, що на Поділлі, особливо у східній його частині, унія цілковито
витіснила православ я лише в 70 80 рр. XVIII ст., а тому міцного коріння тут во¬

на не мала. Більшість священиків з огляду на дії парафіян та ставлення до уніатсь¬
кої церкви російського уряду добровільно перейшла у православ я.

Зважаючи на істотне збільшення кількості православного населення у гу¬

берніях другого поділу Польщі, Катерина II створює тут православні єпархії. Зо¬

крема, 12 квітня (ст. ст.) вона підписала указ про призначення нового архієрея
Брацлавського і Подільського107. Тим же указом на єпископську кафедру новос-

твореної Брацлавсько-Подільської єпархії вона призначила архімандрита Став¬

ропігійного Донського монастириря Іоаникія108 уродженця м. Полонного,

який після закінчення Київської духовної академії тривалий час перебував на

різних духовних посадах у Росії109. Він керував Подільсько-Брацлавською
єпархією до 1819 року110.

Преосвященному Іоаникію визначено було жити в губернському місті

Кам янці, але, прибувши сюди через кілька місяців після свого посвячення, він

застав відведені йому для помешкання покої в колишньому францисканському
монастирі непідготовленими, а тому поселився на початку жовтня у м. Шарго-
роді в колишньому василіянському Свято-Миколаївському монастирі, переведе¬

ному в православ я, і звідти керував єпархією близько чотирьох років111.
Іоаникій облаштовував Подільсько-Брацлавську єпархію за зразком єпархій

великоросійських і насамперед взявся за організацію духовної консисторії, яка

відкрила свою діяльність у грудні 1795 року112. Наступного року в усіх повітових

центрах єпархії відкрито духовні правління113.
З переведенням церков Подільсько-Брацлавської єпархії на православ я цивільна

та духовна центральна і місцева російська влада здійснює ряд дискримінаційних за¬

ходів стосовно уніатських священиків, які не приєдналися до православ я. Так,
10 квітня (ст. ст.) 1795 р. губернатор Ф. Берхман розіслав усім окружним земським

наглядачам циркуляр, в якому, зокрема, зазначалося: «[...] буде кто в округах, им

вверенных, содержит при домах своих каплицы, оные тот час запечатав, запретить

производить в оных священнослужение по обрядам униатским, а паче через отрек¬

шихся от присоединения в православную греко-восточную религию униатских свя¬

щенников, которые так как безместные не долженствуют нигде иметь и производить

священнослужения, даже и в кастиолах римско-католицких, и, дабы никто не осме¬

ливался заводить каплиц униятских и римско-католицких без особливого позволе¬

ния главного начальства [,..]»114. ЗО квітня (ст. ст.) того ж року Берхман на вимогу

Тутолміна повторно розіслав окружним наглядачам циркуляр аналогічного

змісту115.
У вересні 1795 р. Катерина II видає адресований Т. Тутолміну указ про «обла¬

штування уніатської церкви» у зв язку з приєднанням парафіян до православ я.
Монастирі та церкви, що залишилися в унії, цим указом приписано до Біло¬

руської уніатської єпархії, якою керував єпископ Лісовський. Усім іншим єпис¬

копам призначено пенсії за втратою кафедр. Митрополиту Ростоцькому, за при¬

значенням пенсії в 6000 карбованців, дозволено жити в Римі, Санкт-Петербурзі
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чи в якомусь іншому місті поза межами новоприєднаних від Польщі територій.
Маєтки уніатської церкви конфісковано на користь держави. Цим же указом Ка¬

терина наказала Тутолміну закрити частину василіянських монастирів, «кото¬

рые не занимались просвещением юношества, ни помощию немощным и призре¬

ния требующим, суть обществу бесполезны; монахов же из сих упраздненных мо¬

настырей разместить в другие Белорусской епархии, но и в оставшихся затем от¬

ныне в монахи не постригать без особливой Нашей воли»116. Священикам, котрі
не прийняли православ я і вирішили залишитися проживати в межах Російської

імперії, призначено пенсії від 50 до 100 карбованців на рік117.
Ще раніше, 6 квітня (ст. ст.) 1795 р. Тутолмін розсилає губернаторам цирку¬

ляр, який регламентує будівництво нових уніатських храмів: «[...] каплиц и дру¬

гих храмов для моления иноверных строить не допускать без особливого на то

дозволения губернскаго начальства, которое по всемилостивейше пожалованной

свободе в отправлении вер, хотя стеснения в том всемерно и не сделает, но, одна¬

ко ж, обязывает блюсти, дабы сооружение таковых храмов отнюдь не имело в

предмете разврата и противного всевысочайшего Е. И. В. воле отвлечения посе¬

лян от благочестия. В случае вступления прозбы о дозволении сооружить где

храм для моления иноверных, входить со всем вниманием в прямую надобность
и постройку онаго не иначе дозволять, как взирая на число там живущих людей
того исполведания и на отдаленность готовых храмов, а при том тогда сноситься

с епископом или первенствующим в той религии и требовать назначения духов¬

ных для отправления в сих храмах службы Божьей, отнюдь не терпя, чтобы в

них, разумея о храмах римского исповедания, отправляли службы безместные

униятские священники»118.
В указі Катерини II від 6 вересня (ст. ст.) 1795 р. зазначалося: «[...] запрещаем

духовенству римской религии под каким бы то ни было предлогом склонять, при¬
влекать и обращать в исповедание рымской веры не токмо православных восточ¬

ныя церкви, но и других христианских законов исповедников, под страхом взы¬

скания за такое преступление по всей строгости законов»119. Цей указ офіційно
забороняв колишнім уніатам, поверненим у православ я, повертатися у лоно

уніатської церкви чи приймати католицизм.

Таким чином, уніатська церква була поставлена російським урядом фактично

поза законом. Це був важливий політичний крок, яким на ідеологічному рівні
закріплювалася інкорпорація Правобережної України Росією. В усіх офіційних
тогочасних документах українці ті білоруси фігурують під назвою «единоверного

русского народа, угнетаемого поляками и униатами». Таким чином, Правобереж¬
на Україна, відійшовши до складу Російської імперії, автоматично була включена

у існуючий процес дискримінації українського народу. Про це свідчить той факт,
що, надаючи певну судово-адміністративну, релігійну та культурну автономію по¬

лякам, що мешкали на Правобережжі, російський уряд зовсім позбавляв такої ук¬

раїнців. їм накинуто державне синодальне православ я, яке було не канонічною

церквою, а міністерством в уряді Росії й не мало нічого спільного з українським
доунійним православ ям. Українські селяни Правобережжя від 1796 р. змушені
були виконувати драконівську рекрутську повинність, були обкладені подушним
податком та безліччю інших повинностей. Врешті, з воєводств Волинського,
Подільського та Брацлавського створені звичайні російські губернії.

Вище було з ясовано, що парафіяни у більшості випадків добровільно відмо¬
вилися від унії і прийняли православ я. Проте згодом виникли певні труднощі у

стосунках між парафіянами та православними священиками. Як зазначалося,

Іоаникій впроваджував православну церкву на Поділлі за зразком ієрархії та об¬

ряду, що існували у російських губерніях. Українська ж православна церква ма¬

ла обряд, відмінний від російської. Він в основному зберігався в уніатській
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церкві, яка майже нічим не відрізнялася від колишньої православної, за винят¬

ком ієрархічного підпорядкування Римові. Незадоволення викликало також те,

що попи зобов язані були складати сповідні списки парафіян, у яких фіксували¬
ся особи, які не були на сповіді.

Відмінності в обрядовій сфері призвели до того, що незабаром після приєднання
до православ я значна частина новонавернених почали ухилятися від відвідування
храмів та прийняття священних треб120. Маємо дані навіть про таємне відвідуван¬
ня православними парафіянами уніатських парохів і задоволення своїх релігійних
потреб. Так, вікарний уніатських парох чернівецького костелу (Ямпільський
повіт) Стефан Пашицький упродовж 1796 р. проводив службу за уніатським обря¬
дом у приватних будинках поміщика Скомпського у Бушинцях та Бабчинцях, при¬
чому сповідав та причащав православних парафіян121. Ще далі пішли мешканці та

парафіяльний піп с. Чернятина Махнівського повіту Іван Кудрицький. У вересні
1795 р. вказану парафію було приєднано до православ я благочинним протоєреєм

Іоанном Охотою Либицьким. Приєднався до «благочестя» й парох І. Кудрицький.
Проте після від їзду благочинного він знову повернувся до унії, а разом з ним і вся

парафія. Одночасно до березня 1796 р. було закінчено будівництво нової церкви,

яку закладено ще за існування Речі Посполитої, і 12 березня (ст. ст.) перенесено усе

майно зі старої церкви в нову й освячено її за уніатським обрядом122. В іншому селі
Махнівського повіту Поличинцях громада відмовлялася приймати призначе¬

ного православного попа, а вимагала, щоб залишався уніатський Волковський,
який відправляв службу при поміщицькому будинку123.

Слід гадати, що подібних випадків у намісництвах другого поділу було чима¬

ло. Врешті, через занепокоєння станом справ у нових єпархіях, Синод видав

25 жовтня (ст. ст.) 1796 р. указ, який містив у собі наступні положення: «1) Свя¬

щенный Синод, хотя и полагает не приступать ныне к устроению в церквах, обра¬
щенных из униатских в благочестие, иконостасов, однако ж между тем всемерно

стараться располагать обратившихся из унии в благочестие к возстановлению их

по обряду грекороссийския церкви внушеством спасительного христианского за¬

кона; 2) крестные ходы, дабы тем не подать повода им, еще не утвержденным в ве¬

ре, уклоняться пока в унию, дозволить иметь по прежнему тамошнему обычаю,

ежели кто сего требовать будет, не препятствуя при том быть как в оных, так и во

время церковных празднеств и других духовных процессий, когда пожелают, и

униатским ксендзам с священниками нашего исповедания, только бы они, имея

таковое с ксендзами сообщение, старались всячески удаляться от распр о вере, со¬

блюдая во всем должную сану своему благопристойность и вежливость и обраща¬
лись с ними с христианскою любовию; 3) как и донесения г. губернатора Его Им¬

ператорскому Величеству видно, что главною причиною народного уклонения

были некоторые из числа присланных из Смоленской губернии священников,

кои не быв довольно найдены не только в знании своем, но ниже в кротком обра¬
щении с народом, обратили все свое попечение на одни наружные обряды переме¬

ною крестных ходов кругом церквей противу прежнего тамошняго обычая в ле¬

вую сторону, чрез что сделались отвратительными народу, привыкшему всякий

раз собрания своего в церквах слушать поучения и принимать наставления, то

тех священников, которые оказались в сем виновными, выслать немедленно по-

прежнему в Смоленскую епархию, а на место их определить Ему Преосвященно¬
му по своему пастырскому долгу таких, которые бы могли служить примером ду¬

ховным своим чадам кротостию жизни и добрым поведением»124.
Таким чином, Синод вирішив «випустити пару», щоб запобігти непередбачу-

ваним діям віруючих українців. Одночасно за усіма безмісними уніатськими по¬

пами встановлено суворий поліційний нагляд для попередження можливих

інциндентів125.
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Василіянські монастирі, розташовані у межах Брацлавського намісництва,
досить легко переведено на православ я, за винятком Барського. Тут «панівна

церква» зазнала невдачі і приниження. Барський монастир був відкритий
польським урядом на основі ліквідованих домініканського та францисканського
монастирів. Пізніше єзуїти передали йому й свій колегіум. Монастирська школа
стала відомою на усе Поділля та за його межами. Тут діставало освіту чимало

уніатських священиків.
Після оголошення грамоти архієпископа Віктора Садковського могилівський

протоєрей Куцинський, навертаючи у православ я уніатські церкви в Могилівсько-

му повіті, приєднав до православ я і Барський василіянський монастир. Монахи за¬

лишили його. Після прибуття до Шаргорода Іоаникія і вступу в управління
єпархією ректор Барського монастиря Адріан Андрушкевич разом з братією пода¬

ли до нього прохання, в якому написали, що 24 червня 1795 р. (ст. ст.) протоєрей
Трохим Куцинський, не оголосивши ніякого письмового розпорядження і всупереч

бажанню їх, прибув до монастиря. З нечуваним нахабством відібравши у них мона¬

стирську церкву, пересвятив її у православну разом з каплицею, що біля монас¬

тирської стіни; келії, в яких містилося училище, запечатав своєю печаткою, а для

спостереження за церквою і здійсненням у ній богослужіння призначив ієромона¬
ха Дамаскина, рукопокладеного в Молдавії. У зв язку з цим василіяни просили по¬

вернути їм монастир і школу. Іоаникій передав справу на вирішення судової влади,
яка повернула монастир уніатам, а також дозволила утримувати при ньому школу.

Монастир і школа проіснували до 1838 р. і були головною базою греко-католициз-

му на Поділлі до повної його ліквідації126.

Що стосується католицької церкви, до події 1793 1797 рр. зачепили її мало,

черга до неї підійшла дещо пізніше упродовж першої третини XIX ст.
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ІСТОРІОСОФСЬКІ ІДЕЇ ІВАНА ФРАНКА

Володимир МАЗЕПА

ван ФРанко ніколи не претендував на те, щоб його вважали професійним

іЦ ЦЙ філософом, хоч як всебічно освічена людина і вчений рідкісного для сво-

oq го часу універсалізму досконало орієнтувався в давній і сучасній йому
філософії. Історіософію (як і естетику), на відміну від інших галузей філософ¬
ських наук, Франко сам зарахував до кола своїх професійних інтересів, коли,

підбиваючи певні підсумки наукової діяльності, написав, що у праці «Мислі о

еволюції в історії людства» він «старався на підставі модерної еволюційної теорії
дати одноцільний світогляд, а також погляд на історію» (50, 358)*.

Самооцінки історичної постаті є важливими, але не остаточними для поціну¬
вання її діяльності. «Одноцільним», тобто не тільки цілісним, а й однополюсним,

заснованим на якійсь одній домінантній ідеї, Франків світогляд не був ніколи,
навіть на початку творчої діяльності, коли писалися «Мислі...» (1881 1882 рр.).

Це стосується і «погляду на історію». На це було кілька істотних причин.

По-перше, неоднозначність, перехідний характер історичної епохи, а також і

специфічні умови Галичини, в котрих довелося жити і творити Франкові.
Кінець-початок віків, як завжди, підбивав підсумки попереднього розвитку і

віщував багато чого нового, незвіданого людством як у світовому (та європейсько¬
му) історичному процесі, так і в історичній долі України. Таким було, так би мо¬

вити, онтологічне підґрунтя складності Франкового світобачення.

Гносеологічною основою світоглядних позицій вченого була сучасна йому
західноєвропейська філософія і соціологія у сукупності з теоретико-методологічни-
ми «верхівками» інших суспільних наук, якими фахово займався Франко
історії, культурології, літературознавства, економіки, етнографії, фольклористи¬
ки. Закономірно, що тут теж переживався стан переорієнтації на інакші, ніж в по¬

передні часи, принципи підходів до розуміння сутності історичного процесу. Твор¬
чий шлях Франка розпочався в момент розквіту і панування позитивістської філо¬
софії та соціології і поширення марксизму (як в Росії, так і в Австро-Угорщині).
Ось авторитетне свідчення П. Сорокіна: «У ті десятиріччя XIX ст., коли домінува¬
ли контівська, спенсерівська і дарвіністська парадигми соціології, більшість істо¬

ричних, політичних, економічних та інших праць писалася в дусі контоспен-

серівських теорій позитивізму і поступальної еволюції. Під час моди на марксизм

більша частина праць з цих дисциплін була позначена відбитком «економічної

інтерпретації» історичних, психологічних, релігійних і філософських явищ, що

вивчаються цими дисциплінами»1. Визначення П. Сорокіна досить влучно змальо¬

вує зміст Франкових «Мислей...» і щодо контоспенсерівського розуміння ево¬

люції суспільства як руху від нижчих до вищих стадій довершеності, і щодо влас¬

тивих позитивізму апеляцій до природничих наук для пояснення суспільних явищ
(соціальний дарвінізм), і щодо економічного детермінізму як самодостатнього кон¬

цепта інтерпретації усіх суспільних процесів.
Треба відзначити, що марксизм як передусім економічне вчення, а також і

філософія історії не був для Франка якимось тимчасовим «захопленням» він

змолоду був достатньо серйозним вченим, щоб виважено оцінити усі принади (а

Тут і далі по всьому тексту посилання на твори І. Франка подані (крім окремих випадків) за ви¬

данням: Франко І. Зібрання творів. У 50 т. K., 1976 1986. Перша цифра позначає том, друга

сторінку. У випадку, коли том має дві частини, друга цифра через дужку позначає частину, третя

сторінку (наприклад 44/2).
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пізніше негативи) «єдино істинної теорії», яка таки «оволоділа свідомістю

найширших мас» і впровадила «реальний» соціалізм на значній частині земної

кулі. Франко не дожив до тих часів, але протягом всього життя мав можливість

брати участь, а потім спостерігати за не менш реальним політичним рухом, поро¬

дженим марксизмом.

Торкнемося коротко відношення Франка до марксизму, відклавши де¬

тальніший розгляд до відповідних підрозділів тексту. Головною тезою філософсь¬

ко-історичної галузі радянського франкознавства було, як відомо, твердження:
«полум яний революціонер-демократ впритул наблизився до матеріалістичного
розуміння історії», але, як і всі його «побратими» по революційному демократиз¬
му, «зупинився перед...» Та навіть до того, як зупинитися, позитивно сприймаю¬
чи головні положення марксизму, Франко ставився до нього як нормальний вче¬

ний своєї історичної доби, тобто як до однієї з найпривабливіших для себе

соціально-економічних і політичних доктрин, але в контексті багатьох інших,

котрі теж мали право на існування. Тому в текстах Франка навіть часів його

найбільшого захоплення марксизмом і соціалістичним рухом, ім я Маркса най¬

частіше згадується в «обоймі» інших, також авторитетних для нього мислителів.

Ось кілька типових зразків з ранніх творів: Конт, Маркс, Спенсер (45, 59); Рікар-
до, Маркс, Лассаль (45, 61); Бокль, Маркс, Леббок, Тейлор, Мен, Спенсер, Мак-
Леннан (45, 79); Спенсер, Маркс, Тейлор (45, 83). Чи треба щось казати про абсо¬

лютну неприпустимість такого роду переліків для радянського суспільствознав¬
ця, у котрого ставлення до марксизму-ленінізму як абсолютної істини і божест¬

венного одкровення, найвищого і остаточного вироку історії стало не те що умов¬

ним, а майже безумовним рефлексом?!

Проте це ще не всі пригоди Франка з марксизмом і соціалізмом. Виявляється

при детальнішому розгляді що Франків соціалізм з самого початку не був таким
вже суто марксистським і «науковим», бо до нього домішалося лассальянство,

фабіанство та інші «збочення», за які мав би мислитель не будь він «рево¬

люційним демократом» ходити в ревізіоністах (щонайменше). До речі, 1927 ро¬

ку, коли ще атмосфера в українському суспільствознавстві була вільнішою, про

соціалізм Франка сказано було відвертіше, ніж це робилося потім у ЗО 80-ті рр.:

соціалізм цей був замішаний на дрібнобуржуазних інтересах селянства, близький

до прудонівського анархізму та фабіанства Бернарда Шоу і Герберта Уелca2 (навко¬
ло останнього пізніше згуртувалася лейбористська партія Великої Британії).

Остаточне розходження Франка з марксизмом (що, до речі, зовсім не означало

повного заперечення його історичного значення і наукового змісту) відбулося од¬

ночасно з відходженням вченого від активної політичної діяльності у 90-ті роки.

Мабуть, головною причиною відходу від теорії Маркса стала політична практика
його послідовників у Європі та Росії, в якій вчений зміг розпізнати деякі конту¬

ри «світлої соціалістичної будучини». Оскільки в подальшому викладі питання

«Франко і марксизм» буде розглядатися вже у зв язку з конкретними

історіософськими проблемами, завершимо його загальний огляд міркуваннями
самого мислителя. У 1895 р. в рецензії на брошуру галицького соціал-демократа
Ю. Бачинського Франко радить автору вирости «з соціал-демократичного про-

столінійного доктринерства» і вдатися до дослідження конкретних фактів3. Ду¬
же різка оцінка марксизму і породженого ним соціал-демократичного руху в

іншій Франковій рецензії 1899 року на брошуру А. Фаресова «Народники і

марксисти». Франко висловлює жаль, що «марксистський соціал-демократизм і
з погляду на свої наукові основи, і з погляду на свою політику яко партія в Європі
близький банкротства ...здобуває собі найгарячіших прихильників у Росії» (45,
272). Бо, на його переконання, «соціал-демократизм краде душі, напоює їх пус¬

тими і фальшивими доктринами і відвертає від праці на рідному ґрунті» (Там
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же). Вчений підкреслює утопічно-ілюзорний характер марксистського

соціалізму (у спогадах про О. Терлецького): виступаючи з проповіддю
«соціалістичного євангелія», російські та українські революціонери наївно

сподівалися, що, «почувши ту проповідь, народ відразу встане і зірве, мов доспіле

яблуко з дерева, готовий ідеальний соціальний устрій» (33, 327).
Екскурс у стосунки Франка з марксизмом зроблено не стільки для оборони його

від фальсифікацій радянських дослідників4, скільки для подальшого доведення те¬

зи про «неодноцільність» світоглядних позицій протягом тривалого часу його твор¬
чої еволюції. Не будемо відшукувати також відповідної заміни культовому терміну
«революціонер-демократ» Франко, звичайно, був демократом, але скоріше «ево-

люціонером». Якщо повірити тим лапідарним, але категоричним визначенням,

якими, скажімо, характеризують різних діячів зарубіжних і українських ав¬

тори «Коментарів» п ятдесятитомного зібрання творів, то Франкові підходять бага¬
то які з них: від того ж таки революціонера-демократа до діяча «спочатку буржуаз¬
но-демократичного, а потім ліберально-буржуазного напрямку» (це про М. Дра-
гоманова), а може, навіть і українського буржуазного націоналіста.

Коли ж говорити серйозно, то другою на черзі причиною внутрішньої супереч¬

ливості повторимось цілісного, але не одноцільного, однополюсного світоба¬

чення українського мислителя була мерехлива інтелектуальна атмосфера шу¬

кання нових концептів, методологічних і світоглядних підходів до розуміння
історії людства, що характеризувала історіософію кінця XIX поч. XX ст. Ми¬

нав час як панування позитивізму, так і моди на марксизм, але ще не прийшли
часи Шпенглера, Тойнбі, Поппера та інших реформаторів історіософського дис¬

курсу. Почавши з позитивізму і марксизму, Франко-історик і історіософ йшов

далі неторованими шляхами, осмислюючи і узагальнюючи емпіричний матеріал
з економічної, політичної історії, передусім української, історії культури, літе¬

ратури, етнографії і народної творчості; у це море емпірії вчений все своє життя

був занурений, як кажуть, по самі вуха.

Якщо, випереджаючи детальніший аналіз, коротко схарактеризувати тільки

напрям Франкових історіософських шукань, то здається доречним звернутися до

критичного погляду нащадків німецьких соціалістів, з якими мав справу Фран¬
ко, німецьких марксистів-соціологів 80-х рр. нашого сторіччя на стан «буржу¬
азної» історіософії і соціології саме в постпозитивістський період. У книзі «Осно¬

ви марксистсько-ленінської соціології» (переклад з німецької) з німецькою ґрун¬
товністю відзначаються як головні хиби і свідчення чергового «занепаду» «бур¬

жуазної» соціології і філософії історії названого часу такі риси: 1) у своїх

дослідженнях вони «в кінцевому підсумку виходять з того чи іншого реального

чи бажаного уявлення про людину, тої чи іншої концепції особистості»5; 2) «по¬

няття «соціальних змін» прийшло на заміну поняття «прогресу», що вживалося

раніше»6; 3) «зводять соціологію до «соціології культури», історію до історії
культури»7; 4) вважають, що «переломним моментом всесвітньої історії був пе¬

рехід від феодалізму до капіталізму, а не від капіталізму до соціалізму»8; 5) став¬

лять «Маркса до одного ряду з чільними представниками буржуазної соціології»,
внаслідок чого «марксизм позбавляється свого революційного характеру і ...за¬

знає ревізії»9.
Якщо зняти з цих положень заяложений ідеологічний ярлик «буржуазності»,

який у застосуванні до науки навіть суспільної містить дуже мало інфор¬
мації, то все сказане вище більшою чи меншою мірою визначає напрями

історіософських (також соціологічних, соціально-політичних) пошуків і мірку¬
вань Франка і може становити підстави для попереднього припущення про те, що

український вчений рухався тими ж шляхами, якими розвивалася західноєвро¬
пейська суспільна думка. (До речі, причетність Франка до такого руху
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історіософії ще один привід до скасування «вироку» про її «буржуазність»; аб¬

сурдність якоїсь «буржуазної» заангажованості мислителя є очевидною.)
Третя і остання причина неоднозначності, драматичного а часами і трагічно¬

го напруження світобачення Франка дуже проста він був митцем, письменни¬

ком, а передусім поетом, до того ж поетом геніальним, з надзвичайно розвину¬
тою здатністю інтуїтивного прозріння в сутність оточуючої реальності, з переважа¬

ючим усе інше суб'єктивним, глибоко особистісним сприйняттям і переживан¬
ням цієї реальності. Як вчений, він ставив понад усе «позитивну» науку, намагав¬

ся навіть свою письменницьку творчість представити під назвою «наукового ре¬

алізму» і у прозових творах раннього періоду (повістях та новелах т. зв. бориславсь-
кого циклу тощо) помітно тяжів до натуралістичного письма, на зразок Золя або

російських белетристів Гл. Успенського, Помяловського, Решетнікова.
Та ось визнання самого письменника в листі до М. Драгоманова 1895 р.: «Я

вдачею своєю далеко більше романтик, ніж реаліст. Всі речі реального змісту, які

я писав, справляли мені при написанню далеко більш муки, прикрості, зденерво-

вання, ніж ті романтичні «скоки», при котрих я просто спочиваю душею» (50,
ЗО). У цих словах є певне підтвердження не раз висловленої думки не те що про

суперечності Франкового світу, а категоричніше: «двійництва» або роздвоєння

творчої особистості мислителя і поета. З останніх досліджень такий погляд аргу¬

ментовано проводиться М. Поповичем, який, спираючись на поетичні твори

Франка та образи їх героїв, переносить риси «двійництва» на автора поета,

вченого і громадського діяча разом, в єдності усіх іпостасей. Позірно це протисто¬

яння добропорядного інтелігента, інтегрованого в структуру суспільства, му¬

жицькому сину, бунтарю, «каменярю», який «лупає скалу» цієї структури. «З

філософсько-поетичного боку, пише далі дослідник, практичні питання

відлунюють у роздвоєності Франкової душі між позитивістським раціональним і

прагматичним баченням конкретної реальності та темним, діонісійським, нерво¬
вим устремлінням «на штих поза можливим», пристрастю бунтаря, для якого

чим гірше, тим краще, бо колись таки навчить»10. Нам важливо у даному разі
словосполучення «філософсько-поетичний», бо те «роздвоєння душі», про яке

йдеться, може бути, на нашу думку, адекватно виражене і об єктивоване виключ¬

но у формі художнього переживання, у мистецькому творі. І до того ж у творі «ро¬

мантичному» не в розумінні художнього напрямку чи стилю, а в широкому

сенсі «піднесеності», «ідеального устремління», про що, власне, писав сам Фран¬
ко у вище цитованому листі.

Дещо інакше проблема «філософія і поезія» Франка розглядається О. Забуж-
ко у книзі «Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський

період». Посилаючись на Є. Маланюка (а він писав про підпорядкованість у

Франка діонісійського начала аполлонівському, емоції інтелекту), автор напо¬

лягає на тому, що «як філософ І. Франко більший і оригінальнішій у своїх ху¬

дожніх творах»11. Під цим кутом зору цікаве спостереження дослідниці щодо об¬

говорюваної проблеми «роздвоєння» Франкового світобачення «кожна з його

значніших філософських поем («Смерть Каїна», «Похорон», «Іван Вишен-

ський», «Мойсей») знімає в собі певний відтинок духовного шляху поета як

«цілого чоловіка» таким чином, що розряджає в сконденсованому інтелектуаль¬
ному акті (переводить в план філософської проблеми) тривале, часом багаторічне
конфліктне напруження життєвого світу Франка як особистості...»12

Так чи інакше, реально існує як окрема проблема, ми б сказали, проблема

«художньої історіософії» Франка. Зумовлена, до речі, не тільки особливостями

Франкової теоретичної і художньої спадщини, а, може, в першу чергу, самим ха¬

рактером історичного знання. Тому до надто категоричних висновків О. Забужко
потрібні, на наш погляд, деякі застереження: не всі філософські проблеми нада¬
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ються до художнього втілення, а тим більше розв язання. Філософська антро¬

пологія та історіософія безумовно, але ж не логіка, гносеологія, філософія на¬

уки, політики, права, навіть не етика та естетика (якщо не йдеться про просте ри¬
мування теоретичного тексту, позбавленого власне поетичного змісту). Підемо
ще далі філософські ідеї, представлені у теоретичній або художній формі, не

тотожні, це змістовно і функціонально різні ідеї, хоч настільки близькі, що за

певних умов відмінність між ними може бути проігнорована. Спробуємо це дове¬

сти в подальшому викладі.
Після всього, сказаного вище, логічним є ще одне вступне зауваження:

історіософські погляди Франка будемо далі простежувати як цілісну систему з

притаманними їй внутрішніми суперечностями. Еволюція Франкової

історіософії не є предметом нашого розгляду тут будуть передусім висвітлені
найбільш оригінальні і плідні на той час положення філософії історії, незалежно

від того, коли вони були сформульовані та обґрунтовані. Зрештою, духовне

«конфліктне напруження», про що вже йшлося, зіткнення різних підходів і вис¬
новків щодо розуміння історичного процесу у вченого і письменника було майже

однаково розташоване по часовій вертикалі, і по просторовій горизонталі. Замо¬

лоду Франко відзначався мудрістю і зрілістю думки, а у хворому тілі замученого

життям мислителя і поета ніколи, до кінця земного шляху не згасав дух «вічно¬

го революціонера».

ЛЮДИНА, КУЛЬТУРА, ІСТОРІЯ

У визначенні предмета історії як науки Франко не відступав від традиції, що
протягом XIX ст. склалася в українській історіософії від М. Костомарова до

М. Драгоманова: історія це передусім «історія народних мас і тих соціальних,

економічних та духовних течій, які з непереможною, елементарною силою про¬

являються в їх житті» (45, 416). «Народовська» спрямованість історично-філо¬

софської концепції спонукає вченого навіть розглядати історичну науку з погля¬

ду її підпорядкування ширшому комплексу знань народознавству (45, 254).
Проте, зазначає Франко, у традиційному розумінні сферою народознавчих

досліджень є не все населення певного краю, «але тільки ті нижчі верстви, які

найменше зазнали цивілізаційних змін, найбільше зберегли слідів давніших
епох розвитку» (45, 254 255).

Увагу вченого привертає методологічна колізія, що утворюється внаслідок
зіставлення ніби «двох різних історій»: історичного розвитку «пануючих і освіче¬

них класів» (45, 261), або історії власне цивілізації з одного боку, та історії
нижчих верств, цебто народних мас. В праці «Найновіші напрямки в народо¬

знавстві» Франко порівнює такий подвійний хід історії з наступом війська, добре

озброєний авангард якого впевнено просувається уперед, а величезна більшість

обозних і мародерів тиняється повсюди, біжить назад або лишається на місці.
«То є образ нашої нинішньої цивілізації, підкреслює вчений. Є вона спра¬

вою і заслугою меншості, вибраних осіб. Більшість тягнеться на більшій чи

меншій відстані за тими передніми, доходить на цілі сотні років пізніше до зали¬

шених ними етапів, пережовує тисячі років те, що ті давно перетравили, але

будь-що-будь іде второваною вже дорогою; безладно, то повільно, то знову

швидше, перебігає різні її стадії або затримується на них довго. Передні лави

в багатьох випадках давно вже забули про точку виходу, про перші етапи того

цивілізаційного походу. Тому вивчення тих обозів та мародерів теж часом має

вартість для відтворення перших пунктів виходу. А не раз, коли передні лави

зайдуть до якогось глухого кута, таке оглядання на ті перші етапи може бути ко¬

рисним, може показати інший, новий напрямок дороги, що веде до мети» (45,
257 258).



ІСТОРІОСОФСЬКІ ІДЕЇ ІВАНА ФРАНКА 67

Як бачимо, дещо погрішивши щодо термінології (не в звичаї було і є іменувати
народну культуру «обозом» та ще й «мародером»!), Франко накреслює принципо¬

ву для себе як професійного історика, етнолога і фольклориста програму ком¬

плексного вивчення «обох історій», у їхній природній взаємодії. Знаменно, що ця

проблема а йдеться, власне, про сутнісні взаємини історії і культури не раз

привертає увагу вченого. Так, пізніше у великому дослідженні «Хмельниччина

(думи, пісні та вірші)» подається дещо інша ієрархія стосунків історії як такої та

історії народної культури. Обидві гілки історичних студій представлені як дві

рівноправні галузі історичної науки.
Перша з них історіографія, яка має займатися відтворенням розвитку

суспільних і політичних відносин, а також подій, доконаних народними масами

та визначними історичними особистостями. Друга, яку вчений визначає як «тра¬

диціоналізм» або фольклор (а ми назвемо народною культурою), це «сліджен¬
ня народних традицій в найрізніших формах, себто слідження зображення мину¬

лого життя, відносин, вірувань і фантазійних витворів різних поколінь, збереже¬
них при помочі чи то усного переказу, чи писаного або друкованого слова» (43,
13). Тобто, як пояснює далі автор, історія єдина, а джерела історичного знання

можуть бути різні: в одному випадку це витвори матеріальної культури, в друго¬

му історичні офіційні документи, нарешті, в третьому усні чи писані роз¬

повіді про події.
Саме останнє джерело історичного знання викликає найбільший інтерес у

Франка, бо у ньому криється своєрідність історії як гуманітарної дисципліни.
Вчений виходить тут на докорінну проблему не тільки тогочасної початку

XX ст. історіософії, а й сучасного етапу її розвитку наприкінці нашого віку

проблему істинності, достовірності історичного факту, історичного знання.

XX ст. для історичної науки та її світоглядно-методологічного підґрунтя
історіософії було часом безперервних дискусій з цього приводу13. Певний підсу¬
мок сторічному обговоренню, хоч, мабуть, з «крайньої позиції», підводить сучас¬

ний україський історик Н. Яковенко. Вона категорично відкидає популярну нині

тезу про існування якоїсь непідвладної людині і незмінюваної «історичної прав¬
ди», пізнання котрої повинно відіграти доленосну роль для поліпшення стану

суспільства. Насправді, стверджує Н. Яковенко, «можливість пізнати «всю прав¬

ду» про минуле практично дорівнює нулю, бо, вивчаючи його, історик має спра¬

ву не з фізично існуючим предметом, а з витвором власної уяви. Його

дослідницькі зусилля можуть наближати нас до правди, але в чистому вимірі во¬

на недосяжна хоча б тому, що її просто не існує поза суб єктивним тлумаченням

того чи іншого дослідника»14.
Звичайно, Франко, котрий усе-таки лишався в основному на філософських по¬

зиціях позитивізму, не міг би пристати до такого судження про історію та істо¬

ричну правду. Але він не міг також як історик, здобувач тієї самої «історичної
правди» обмежити себе вузькими межами позитивістського історичного мето¬

ду. Останній, за визначенням Коллінгвуда, зводився до двох головних правил:

«1) Кожний факт належить розглядати як об єкт, який може бути пізнаний окре¬

мим пізнавальним актом або в процесі дослідження... 2) Кожний факт вважався

не тільки незалежним від усіх інших, але й незалежним від того, хто пізнає, так

що всі суб єктивні елементи (так їх називали), що вносилися точкою зору істори¬
ка, мали бути знищені. Історик не повинен давати оцінки фактів, його справа
сповістити, які вони були»15 Тут, власне, реалізувалася щодо історичного пізнан¬
ня вихідна теза позитивістської філософії тотожність природничого та

суспільно-історичного процесів, отже, і придатність методів природознавства до

суспільствознавчих досліджень. Ось як це положення сформульоване самим

Франком: «...позаяк дякувати вислідам учених, почавши від Гете аж до Дарвіна
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і Гекслі, звалений зістав переділ між чоловіком а звірами, і чоловік з цілі і вінця
усеї природи очутився тільки одним огнивом її безконечного ланцюга, то й не

дивно, що іменно ті самі закони біологічні, викриті в зоології, сміло приложеной
до чоловіка, до суспільності людської зі всіма її матеріальними і духовними здо¬
бутками» (45, 82). Правда, в цій праці «Мислі о еволюції в історії люд¬

ськості» містяться поважні застереження щодо «належного знання і ро¬

зуміння» при поєднанні різних наук, та все ж остаточний висновок однозначний:
«науки суспільні ніяким світом не можуть відриватися від ґрунту загального

природознавства, бо тільки на тім ґрунті й можливий їх зріст» (45, 83).
Але потрібно зважити на те, що «Мислі о еволюції...» це, так би мовити, те¬

оретична, історіософська декларація Франка, написана ще до того, як вчений на¬

був практичного досвіду дослідника історичних процесів. Не врахована в ній та¬

кож важлива обставина з досвіду європейської історіографії позитивістського

спрямування, на яку звертає увагу антипозитивіст Коллінгвуд: «Відмова оціню¬
вати факти (бо природознавство їх не оцінює. В.М.) призвела до того, що

історія стала тільки історією зовнішніх подій, а не історією думки, з якої зросли

ці події. Ось чому позитивістська історіографія знову погрузла у давній помилці

ототожнення історії з політичною історією... і ігнорувала історію мистецтва,

релігії і науки і т. д., тому що була не в змозі опанувати нею. Наприклад, історія
філософії протягом цього періоду ніким не досліджувалася... Виникла навіть те¬

орія, ...згідно з якою філософія або мистецтво взагалі не мають ніякої історії»16.
У Франка немає подібних оцінок позитивістської історіографії, але, як бачи¬

мо, він спростовує її методологічні засади як практично своїми численними

працями з історії народної творчості, літератури, театру тощо, так і теоретично-

філософсько-історичними коментарями до таких досліджень. Так, поставивши

перед собою завдання проаналізувати думи, пісні та вірші про Богдана Хмель¬

ницького, створені в українському і польському середовищах, і розглядаючи ці
поетичні твори як певні історичні свідоцтва про видатного державного діяча і

національного героя України, вчений починає цю історико-літературну розвідку
з теоретичного вступу. «...Ніяке людське оповідання, наполягає Франко,
про факт людського життя, хоч би найточніше і найтверезіше, не може передати

ані одного так званого історичного факту у всій повноті його звичайно незлічен¬

них деталей та його звичайно укритих в глибинах людських душ та невловимих

для ніяких спостережень різнородних обставинах» (43, 14). Продовження й до¬

повнення цього положення: «Отим-то кожда проба історіографії являється ...

більше-менше поетичною конструкцією події на основі більш або менше критич¬

но провірених (через порівняння деталей) доступних авторові свідоцтв...» (43,14.
Підкреслення наше. В.М.)

Отже маються на увазі не ті конкретні думи, пісні та вірші, що їх досліджував
вчений, не власні «філософські поеми», навіть не історико-культурні чи істори-
ко-літературні студії, а «кожда проба історіографії», тобто власне історична на¬

ука, кінцевими результатами діяльності якої виявляються не історичні факти,
подібні до відповідних «фактів» природознавства, а «поетичні» себто

суб'єктивні конструкції, що лише приблизно можуть описати історичні події.
На наш погляд, ці формулювання є засадничими в історіософському світоба¬

ченні Франка. Ключовими словами в них є такі: «людське оповідання», «людське

життя», «глибини людських душ». Франко тут не тільки долає позитивістський

редукціонізм, а й рішуче відходить від гегелівсько-марксового історичного фа¬
талізму, згідно з яким історія має певну мету, досягненню якої так чи інакше

підпорядкований її рух, що з огляду на це набуває характеру суспільного прогресу,

тобто розвитку від нижчих ступенів до вищих. Питання суспільного прогресу в

історіософії Франка розглянемо нижче, а зараз спробуємо розкрити сенс «ключо¬
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вих» слів-понять, що, власне, зводяться до одного поняття: «людське», «людина».

Історія, як відомо, це людське буття у його часовому вимірі. Але може бути різне
розуміння перебігу історичного часу. М. Бубер розрізняє два різновиди історично¬
го часу космологічний і антропологічний. «Час, що його поклав Гегель в основу

своєї картини світобудови, пише філософ, тобто космологічний час, це не

конкретний, а мислимий людський час. Робити досконалим реально суще під силу

людській думці, але не живій людській уяві. Тут є щось таке, що можна помисли¬

ти, але з чим не можна жити. Умоглядний образ світу, який несе в собі «ціль світо¬

вої історії», у цій своїй частині зовсім непереконливий»17.
Антропологічний час, навпаки, «існує відносно до особливої дійсності конкрет¬

ної людини, котра наділена свідомою волею...»18. Тому вона непідвладна розумово¬
му пізнанню, бо залежить, зрештою, від волі і свідомості цієї конкретної людини.

Але якщо антропологічний час неможливо осягнути як майбутнє (я не можу знати,

яке рішення прийму через годину, день, місяць, рік), то він цілком прозорий як ми¬

нуле, бо у цій якості антропологічний час перетворюється на космологічний, а орга¬

ном сприйняття минулого є людська пам ять. У свою чергу, суспільним відповідни¬
ком індивідуальної пам яті людини, колективною пам яттю людства є не що інше,
як культура. Отже, сенс і закони (якщо вони справді існують?) історії саме як про¬

цесу і способу людського буття, що відбувається, сповнюється не в умоглядному ко¬

смологічному часі, а в конкретній дійсності антропологічного часу, є сенсом і зако¬

нами передусім людської культури в найширшому розумінні цього поняття.

Очевидно, що наведені вище умовиводи найменшою мірою претендують на те,

щоб навіть приблизно реконструювати хід «історіософських міркувань» самого

Франка. Але щодо кінцевих висновків цих вірогідних роздумів сумнівів не може

бути: визнаючи істинним матеріалістичний постулат про те, що «переворот ду¬

ховний та матеріальний наступає по перевороті економічнім» (26, 85), вчений
майже одночасно коригує це положення. «Культура і поступ, котрі іменно, раз

у раз змінюючись, творять історію людськості, зазначається в «Мислях о ево¬

люції...» (45, 94 95. Підкреслення наше. В.М.). Думається, що тут немає

жодної суперечності послідовність перемін у ході еволюції людського

суспільства спочатку в економіці, а вже потім у соціально-політичній, ду¬

ховній тощо сферах є важливим, але не єдиним моментом цілісного філософ¬
ського розуміння історичного процесу. Економічний розвиток спонукає, стиму¬

лює еволюцію суспільства, але не він «робить» історію тут Франко правий на

сто відсотків, бо тільки і виключно культура, тобто її розвиток надає історії

«людського обличчя», справді «творить» історію як процес людської екзистенції,

перебування, проживання і діяння людини у вимірах антропологічного часу.
Чимало підтверджень такої позиції вченого знаходимо в тих же «Мислях о ево¬

люції...» (до речі, найбільш позитивістськи орієнтованій роботі Франка) він по¬

всякчасно наголошує на історіотворчій ролі культури та її окремих елементів. Ось

як, наприклад, подано перехід людини від дикості до перших зародків цивілізації:
« Ми виділи вже, як під впливом боротьби за існування по довгих віках розсипно¬
го життя почали люди сходитися докупи, здружуватися. Ми зазначили, що аж

відтоді почалась людська культура, бо суспільне життя потягло за собою вироблен¬
ня бесіди, товариських звичаїв та моральності» (45, 106). І далі йдеться про все

більше значення церемоній та обрядів у житті людини (45, 108 109), про постан¬

ня релігії як надзвичайно впливової частини духовної культури (45,109 110), про

боротьбу науки і релігії та подальше зростання ролі науки в історичному процесі.
«Наука стане верховним принципом історії, ...добром усіх людей, провідником їх

життя, праці і боротьби за існування...» (45, 125).
Після «Мислей о еволюції в історії людства» (1881 р.) Франко публікує цілий

ряд великих досліджень, присвячених історії культури як культури «вищих
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верств», так і народної: «Візантійська література» (1894 р.). «Варлаам і Йоасаф»
(1895 1897 рр.), «Поезія XIX віку і її головні представники» (1895 1899 рр.),

«Данте Алігієрі. Характеристика середніх віків» (1905 1913 рр.), «Історія ук¬

раїнської літератури. Частина 1. Від початків українського письменства до

І. Котляревського» (1909 р.), «Найстарші традиції культурного життя в

Південній Русі» (1912 р.), згадувана вже вище праця про Хмельниччину в

піснях, думах і віршах. Крім того, вченому належить буквально безліч його

працездатність, як відомо, була безмежною більших чи менших статей,
заміток, рецензій, відгуків тощо, де міститься також багато цінних з нашого по¬

гляду думок. Хоча, цілком природно, що певні конкретні спостереження і уза¬
гальнення з часом втратили своє наукове значення, змінилися на інші.

Але не так стоїть справа з історіософськими узагальненнями вченого

триєдина формула «людина культура історія», яка була фактичним
філософським кредо історичних досліджень Франка, лишається й досі в центрі
уваги філософсько-історичних обговорень. Ось декілька ненавмисне вибраних
прикладів на доказ: матеріали «круглого столу» «Вопросов философии» на тему

«філософія і історична наука». Виступ А.Ф. Зотова: «Якщо ми визначимо науку

«історію» як науку про людський час, а історію як спосіб людського буття, то

зможемо для початку віднайти спільний ґрунт для наших дискусій»19. А.Я. Гу¬

ревич: потрібне переміщення «центру ваги з вивчення економічної історії на вив¬

чення історії культури, духовного життя»20. Є.Б. Рашковський: «Важливо зро¬

зуміти, що ...внутрішнє життя людського духу, котрий розвивається у часі, є

однією з найважливіших конституюючих засад історії. Не враховуючи цю засаду

або ж ухиляючись від наміру її будь-яким чином виявити, дослідник втрачає
людську специфіку історії»21.

Франко, як було показано, дуже уважно ставився до «людської специфіки»

історичного процесу, намагаючись осмислювати, а то й розв язувати проблеми,
які породжувала ця специфіка перед істориком. Серед них така важлива і на¬

гальна для української історіософії, як проблема взаємин народу (в розумінні
«нижчих» верств населення, цебто трудящих мас) і окремої особистості, або, за

виразом Франка, «людської одиниці». Якщо розглядати ці взаємини як певне

протистояння, то обидві його сторони, загалом кажучи, покриваються поняттям

«людина», отже цю опозицію можна вважати внутрішньою суперечністю люд¬

ської своєрідності історії. З огляду на особливу вагомість такого протистояння і в

українській історіософії цього періоду, і в світобаченні самого Франка виникає

потреба знову звернутися до цього питання під дещо ширшим кутом зору.

На початку статті вже висвітлено, як Франко прослідковував закономірний,
на його погляд, взаємозв язок «високої» і народної культур в історичному про¬

цесі. До цієї закономірності вчений звертається не раз, резонно вбачаючи у ній

один з реальних, історично сформованих шляхів цієї колізії. «...Від віків ішла і
ненастанно йде інфільтрація думок, вірувань, звичаїв від вищих верств до ниж¬

чих; не одне йшло й противно, знизу вгору. Збираючи і розслідуючи зостанки сьо¬

го вікового процесу, пише Франко в одній з рецензій на збірку слов янського

фольклору, наука народовідання (фольклору) є частиною ширшої науки

історії цивілізації людської. Що обік чисто історичного інтересу ся наука може і

мусить мати високе значення моральне, що може і повинна впливати на письмен¬

ство, поезію, штуку, законовідання і праводавство, се легко зрозуміти, та се

прикмета, властива всякій історичній науці. Адже недаром сказано: historia

vitae mayistra»* (31, 122). Бачимо у цьому дуже «місткому» положенні не тільки

ідею зустрічності руху, взаємообміну двох культур, але й ідею, так би мовити, до-

х

Історія вчителька життя.
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датнового, вторинного ефекту такої взаємодії, коли культуротворчим чинником

виступає вже наукова рефлексія щодо народної культури.

У науковій розвідці «Етнологія та історія літератури» вчений аналізує ту ж

проблему дещо в іншому ракурсі, підкреслюючи роль саме творчої індивідуаль¬
ності у взаємообміні народної і професійної культур. «Обидві (література усна і пи¬
семна. В.М.) виявилися витвором одного духа, одного духовного життя, що

визначається в двох напрямках. Більш освічені верстви йдуть вперед, створюють

літературу для себе, часто гордо відмежовуючися від участі в ній темних і не¬

письменних верств. Але й ці темні верстви не позбавлені духовного життя, і вони

вимагають духовної їжі і беруть її звідки можуть, перетравлюючи по своєму ті

крихти, які перепадають з учти їхніх старших братів. Коли ж ті старші брати
відділяться надто великою прірвою від менших, впадуть у пересиченість і

безплідність, тоді геніальні одиниці з-поміж них зв язують знову порвані нитки,

повертаються до темних мас і цими, колись свідомо чи несвідомо кинутими крих¬
тами, перетвореними в традиції народу, насичують і зміцнюють свої духовні сили,

творять справді народну літературу» (29, 282. Підкреслення наше. В.М.)
Отже, подибуємо у цій праці дещо уточнену тезу про міжкультурний обмін

«вищої» і «нижчої» сфер суспільства. (Між іншим, було б чистісіньким абсурдом
закидати Франкові зневагу чи зверхність до «темних», «неписьменних» тощо

мас це була констатація сумного для вченого фактичного стану речей, який він

завжди переживав як власну, особисту біду, та, власне кажучи, так воно і було
насправді.) Уточнення стосується принаймні двох речей. По-перше, представни¬
ки «вищої» професійної, писемної, а краще б сказати елітарної культури

персоніфіковані. Це «геніальні одиниці», творчість котрих базується на тра¬

диціях народної культури як життєдайного джерела духовних сил. По-друге, са¬

ме «геніальні одиниці» внаслідок єднання їхньої творчості з народними тра¬

диціями стають репрезентантами вже не «культури вищих верств», яка в певні

часи, очевидно, неминуче приречена на занепад «пересиченість і

безплідність», а культури в даному випадку літератури справді народної.
Таке уточнення не є несподіваним власне кажучи, Франко тут повертається до

апробованих позицій «народовської» (якщо хочете «революційно-демократич-
ної», солідарної у цьому питанні з марксистською) естетики і культурології.

Та це не просто собі «повернення» до раніше займаних рубежів це повернен¬

ня діалектичне, за логікою «заперечення заперечення», коли до «старого», уста¬

леного набутку додається щось принципово нове, що суттєво змінює цей набуток.
Таким новим словом у даному випадку було висунення на перший план культу-

ротворчого процесу «геніальної одиниці» творчої індивідуальності, котра,
власне, і є дійсним і діючим суб єктом будь-якої діяльності у сфері культури за¬

галом, і літератури зокрема. Думається, що Франко якщо й зовсім не мав цьо¬

го на увазі спростовує тут крилатий і такий улюблений усіма «народовцями»

до А.О. Жданова включно вислів М. Глинки: народ творить музику, а ми, ком¬

позитори, лише її аранжируемо. Усе-таки не анонімний народ творив, а той же

Глинка та інші «геніальні одиниці», а статус «народних» їхні твори отримували
не з огляду на авторство, а за визнанням аудиторії.

Якщо ж від культурологічного і естетичного аспектів проблеми «геніальної

одиниці» повернутися до властиво історіософської площини, то опиняємося пе¬

ред відомою проблемою «роль особистості в історії». У загальному плані вчений

вирішував її досить традиційно, тобто відкидав як застарілу концепцію Карлей¬
ля та його послідовників про виняткову роль «героїв» в історичному розвитку, бо

новочасна історична наука, зазначається у статті «Юрій Брандес», «бачить

розвій головно в змінах економічного стану, продукції і обміну, а далі в змінах

стану освіти широких народних мас». (31, 382).
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Інакше виглядає справа, коли заходить мова про «людське обличчя» історії, про

історію культури. Тут Франко обґрунтовує особливий, вперше, мабуть, привнесе¬
ний в українську історіософію М. Драгомановим, підхід до розуміння ролі особис¬
тості в історичному розвитку. Ніяк не заперечуючи ні значення економічного фак¬

тора, ні визначальну роль народних мас в ході історії, такий підхід є спільним здо¬

бутком європейської філософії (філософської антропології), соціології, політології,

правознавства і т. д. XIX ст. і зводиться до пріоритету в системі цінностей людсько¬
го співжиття, за словами Франка, «основної емансипації, може, найбільше харак¬

терної для XIX в., емансипації, що творить ядро всіх інших: емансипації людської

одиниці, її тіла й духу, її потреб, бажань і вірувань, від усіх згори накинених пра¬

вил, формул і догм» (45, 292). Підкреслення І. Франка).
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ідколи на посткомуністичному просторі згадка про весь славетний ко-

зацький рід Симиренків стала звичним явищем, вийшло друком чима¬

ло цікавих, часом унікальних публікацій. Відновлено, відроджено іме¬
на колись призабутих, ба, навіть заборонених для згадування імен Василя Фе¬

доровича і Володимира Левковича Симиренків. Обом їм тепер встановлено ме¬

моріальні дошки в Києві.

Щоправда, не був забутий Платон Федорович Симиренко (1820 1863), промис-

ловець-цукрозаводчик, один із засновників раціонального садівництва в Україні, ме¬

ценат, котрий фінансово забезпечив видання «Кобзаря» Тараса Шевченка 1860 року.

За цим коротким енциклопедичним визначенням стоїть бурхливе, хоч і коротке жит¬

тя видатної особистості, якою був Платон Симиренко. Випускник Паризької
політехніки, він згодом став одним з технічних керівників фірми «Брати Яхненки і

Симиренко», заснованої батьком із зятями. До тих часів належить спорудження у Та-

шлику першого цукрового пісково-рафінадного заводу на парових двигунах за

новітньою західноєвропейською технологією. Далі була оренда фірмою пісково-

рафінадного заводу в Орловці, пуск у виробництво власного заводу у Руській Поляні,
оренда Олександрівської цукроварні, спорудження машинобудівного заводу і мета¬
левих пароплавів. Перший було названо «Українець». На тлі довколишньої кріпач¬
чини та традиційної відсталості Російської імперії всі ті заклади були не тільки

технічним дивом, але й дивною оазою в тодішньому економічному, соціальному і

культурному житті України з упорядкованим робітничим містечком, з лікарнею,
школами, бібліотекою, церквою, театром. Тут працювали досвідчені фахівці, яскраві
особистості, гуртувалася інтелігенція, роїлися волелюбні думки.

Випередивши час, фірма змушена була занепасти через нещасливий збіг обста¬
вин загальноросійську кризу 1860-х рр., хвороби і смерть обох поколінь

керівників торгового дому «Брати Яхненки і Симиренко». Але добра слава про їхні

справи, особливо про благодійництво, жила ще дуже довго, продовжувана, підтри¬
мувана співпрацівниками, шанувальниками, друзями. Ось одна з ілюстрацій.

У Центральному державному історичному архіві України зберігається справа

Управління Київського учбового округу «Про затвердження стипендій на медич¬

ному факультеті Університету св. Володимира імені М.І. Шеленговської та при

Вищих жіночих курсах П.Ф. Симиренка (ф. 707, оп. 172, спр. 241).
Отже, 5.12.1885 р. до попечителя Київського учбового округу надійшло: «По за¬

вещанию умершего Мещанина г. Житомира Ивана Васильевича Шеленговского,
утвержденному к исполнению Киевским Окружным Судом, имеем честь предста¬

вить при сем квитанции Киевской Конторы Государственного Банка в принятии на

хранение, в распоряжении Киевского Учебного Округа билетов Восточного Займа

на сумму двенадцать тысяч рублей, приносящих в год 600 рублей процентов.

Согласно желанию покойного на проценты с означенного капитала имеют

быть учреждены две стипендии, с выдачею стипендиатам по 300 рублей в год.

Одна из сих стипендии имеет быть учреждена на медицинском факультете
Императорского университета св. Владимира, с наименованием оной стипендиею

Марии Ивановны Шеленговской, а другая на высших женских курсах, с наиме¬

нованием сей последней Стипендиею Платона Федоровича Симиренко.



74
Дмитро МАЛАКОВ

Іван Васильович Шеленговський

Стипендии эти предназначаются для

беднейших уроженцев Юго-Западного
края, без различия вероисповеданий, с

тем условием, чтобы желающие вос¬

пользоваться каждою из сих стипендий
представили удостоверение шести това¬

рищей по факультету о овоей бедности и

крайней недостаточности материаль¬

ных средств.

Если по каким-либо причинам курсы

для женщин будут закрыты впоследст¬

вии, то стипендия, предназначающаяся

для воспитанниц сих курсов, должна

быть переведена в университет св. Вла¬

димира для одного из Студентов Истори¬
ко-филологического факультета, под

тем же наименованием стипендии Пла¬

тона Федоровича Симиренко.
Представляя об изложенном на усмо¬

трение Вашего Превосходительства,
имеем честь покорнейше просить по¬

вергнуть к стопам ЕГО ИМПЕРАТОР¬

СКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ходатайство об

учреждении на изложенных основаниях

названных двух стипендий, обеспечиваемых капиталом, предоставленным нами

в Киевскую Контору Государственного Банка.

Душеприказчик умершего Ивана Васильевича Шеленговского Коллежский

Асессор Всеволод Аврамович Рубинштейн.
Душеприказчик умершего Ивана Васильевича Шеленговского Потомствен¬

ный Почетный Гражданин Василий Федорович Симиренко.
Потомственный Почетный Гражданин Иван Терентьевич Яхненко.

Августа 30 дня
1885-0 года».

На другий день, 6 грудня 1885 р., попечитель Київського учбового округу ли¬

стом № 11284 повідомив В.А. Рубінштейна про одержання наданих розписок

Державного банку від 1 серпня 1885 р. за номером 36088 на 4 тис. руб. та за

№ 36089 на 8 тис. руб., а загалом на суму дванадцять тисяч руб.; просив також

подати засвідчену в установленому порядку копію із затвердженого Київським

окружним судом духовного заповіту (духівниці. Д.М.) Шеленговського для по¬

дальшого розпорядження (арк. 2 та зв.).
Через два тижні, 20 грудня 1885 р., В.А. Рубінштейн надав цю копію, і уп¬

равління Київського учбового округу зареєструвало його супровідний лист

23 грудня того ж року (арк. 3).
Ще через місяць, 22 січня 1886 р., попечитель Київського учбового округу ли¬

стом за № 737 звернувся до голови педагогічної ради Вищих жіночих курсів у

Києві та листом за номером 734 до ректора університету св. Володимира з прохан¬

ням виробити положення про стипендії для затвердження у Міністерстві народ¬

ної освіти (арк. 4 5 та зв., 6 7 та зв.).
Досить швидко, вже 8 лютого 1886 р., листом № 580 ректор університету св.

Володимира повідомив, що надає проект правил про стипендію імені Марії
Іванівни Шеленговської на відсотки з капіталу, пожертвуваного за духівницею її
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чоловіком Іваном Шеленговським. Одно¬
часно ректор наголошував, що стипендія
має призначатися найбіднішому студен¬

тові не за свідченням шести його това¬

ришів, а лише за свідоцтвом про неза¬

можність (в оригіналі несостоятель¬

ность. Д-М.), що видається за формою,
встановленою правилами для учнів
(арк. 8 та зв.).

Того ж дня, 8 лютого 1886 р., листом

№ 3 голова педагогічної ради Вищих жіно¬
чих курсів повідомив попечителя, що та¬

кож склав і передає на затвердження про¬

ект правил про стипендії імені Платона

Федоровича Симиренка (арк. 9).
Після цього, 17 лютого 1886 р., попечи¬

тель з листом № 1635 надіслав відповідне

прохання на дозвіл до міністра народної
освіти (арк. 10 11 та зв.).

Та минуло три роки, і ректор універси¬
тету св. Володимира листом № 1296 від
10 березня 1889 р. нагадав попечителю

Київського учбового округу, що проект

правил «досі не затверджений, і стипендії
не встановлені» (арк. 12 та зв.). Попечитель одразу (лист № 2113 від 14 березня
1889 р.) надіслав до Департаменту народної освіти міністерства прохання про

прийняття зазначеного капіталу у навчальне відомство та про затвердження на

відсотки з нього двох стипендій (арк. 13 14 та зв.).
Через місяць, 18 квітня 1889 р., листом за № 6692 віце-директор Департамен¬

ту вищих учбових закладів міністерства народної освіти повідомив попечителя

Київського учбового округу, що встановлення стипендій «зупиняється
(в оригіналі останавливается. Д-М.) через невирішення досі питання про

вищі жіночі курси» (арк. 15), і 5 травня 1889 р. попечитель про це довів до відо¬
ма ректора університету св. Володимира (арк. 16).

Дійсно, як відомо, того ж 1889 року вищі жіночі курси в імперії було взагалі

закрито, а відновлено лише 1906 року. Отож, стипендії на відсотки з капіталу, за¬

повіданого Шеленговським, поки що ніхто ще не одержував.

Минуло ще аж вісім років, і попечитель Київського учбового округу листом за

№ 7530 від 25 липня 1897 р. знов пише до Департаменту народної освіти про те ж

саме, зазначаючи, що тепер, «оскільки питання про вищі жіночі курси закінчене

(в оригіналі покончен. Д-М.) і курси припинили існування», обидві сти¬

пендії мають бути надавані в університеті св. Володимира. Водночас попечитель,

прохаючи повідомити, в якому стані перебуває питання про затвердження сти¬

пендій, вважав за потрібне додати, що «капітал, пожертвуваний Шелен¬

говським, внаслідок того, що відсотки від нього не витрачаються, досяг суми

20020 руб. 88 к. ...і дає щорічно прибутку 706 руб. 80 коп.» (арк. 17 18 та зв.).
У відповідь Департамент вищих учбових закладів Міністерства народної

освіти 13 вересня 1897 р. (лист № 24250) повідомив, що оскільки свідчення шес¬

ти товаришів про бідність «суперечить загальним діючим в університетах поло¬

женням про стипендії та допомогу, міністерство не знаходить можливим висло¬

вити свою згоду на надання Казанському (так у тексті. Д-М.) університету пра¬
ва прийняти капітал Шеленговського і питання це може бути вирішеним тільки
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Комітетом міністрів на загальних підставах» (арк. 19 20 та зв.). Цікаво, що

Київський університет названий вірно лише на початку листа, а далі діловод пи¬

ше вже про казанський. Байдуже було, певно...

А ЗО жовтня 1897 р. листом № 10079 попечитель Київського учбового округу

довів про це до відома правління університету св. Володимира, посилаючись на

«розпорядження Його Сиятельства п. Міністра» (арк. 21 22 та зв.).
Минуло дев ять місяців, і ректор університету св. Володимира направив лист

за № 3820 від 23 липня 1898 р. попечителю Київського учбового округу про те,

що «правління університету, за визначенням своїм від 1 листопада 1897 року, ви-

ДРУкУвало того ж року до загального відома у Відомостях Сенатських (№ 96),
С. Петербурзьких (№ 311), Московських № 311) та Київських губернських

(№ 125) оголошення про припущення Міністерства народної освіти порушити че¬

рез Комітет міністрів клопотання про височайше зволення на змінення волі Ше-

ленговського». Але «1 грудня 1897 р. збіг визначений законом ...термін, і
ніяких заяв по цій справі до правління університету не надійшло» (арк. 23 та зв.)

Судячи з олівцевих написів і правок на цьому машинописному аркуші, такий
же лист було адресовано попечителем і до Департаменту вищих учбових за¬

кладів. У відповідь міністр М.П. Боголепов написав попечителю Київського учбо¬
вого округу (лист № 31926 від ЗО грудня 1898 р.), що за височайшим дозволом від

18 грудня 1898 року государ імператор височайше зволив:

«1) на зміну частини духівниці Шеленговського... у тому розумінні, щоб об¬

рання кандидатів на стипендії було цілковито надано правлінню названого

університету і

2) на надання Міністерству народної освіти права скласти і затвердити поло¬

ження про стипендії з пожертвуваного Шеленговським капіталу» (арк. 24 та зв.).
А 14 січня 1899 року попечитель Київського учбового округу листом за № 429

повідомив про вищенаведене правління університету св.Володимира (арк. 28).
Далі у цій же справі, де всі документи, крім названого раніше, написано від

руки чорним чорнилом, долучено й самі положення (у копіях) про стипендії імені

Марії Іванівни Шеленговської при університеті св. Володимира на медичному

факультеті (арк. 26 та зв.) та імені Платона Федоровича Симиренка. Останній до¬

кумент наведемо повністю мовою оригіналу:
«На основании высочайшего повеления 18 декабря 1898 г. утверждаю

30 декабря 1989 г. (подписал) Министр народного просвещения Боголепов.

ПОЛОЖЕНИЕ

о стипендии имени Платона Федоровича Симиренко при

Императорском университете св. Владимира.

1. На проценты с капитала в десять тысяч триста пятьдесят рублей учреждает¬

ся на историко-филологическом факультете университета св. Владимира одна

стипендия в триста рублей имени Платона Федоровича Симиренко, согласно ду¬

ховному завещанию мещанина Ивана Васильевича Шеленговского.

2. Стипендиальный капитал, заключающийся в государственных процентных

бумагах, составляет собственность университета и хранится в Киевском губерн¬

ском казначействе в числе специальных средств университета, оставаясь навсег¬

да неприкосновенным фондом для означенной стипендии.

3. Стипендиатами имени Симиренко могут быть только студенты историко-

филологического факультета, уроженцы юго-западного края без различия веро¬

исповедания.

4. Назначение стипендии производится Правлением университета на основа¬

нии общих правил о назначении стипендии и пособий студентам университета.
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5. Остаток процентных денег со стипендиального капитала выдаются стипен¬

диату при окончании им курса университетских наук, в единовременное пособие,
по усмотрению Правления.

6. Пользование стипендией имени Симиренко не налагает на стипендиата ни¬

каких обязательств.

Подлинное подписал Директор Департамента Народного Просвещения В. Рах¬

манов. Скрепил делопроизводитель А. Камчатов.

С подлинным верно: столоначальник Ив. Скальковский» (арк. 27 та зв.).
Отак через тринадцять років дійшло до виконання волі жертводавця.

Хто ж був він сам?

Прямих свідчень про походження І.В. ІЇІеленговського поки що не виявлено.

З побічних джерел випливає, що він займав помітне місце в Млієві, стояв дуже

близько до родини Симиренків.
Як видно з метричної книги Свято-Троїцької церкви с. Мліїв, 1 вересня 1851 р.

1-ої гільдії купець Платон Федорович Симиренко і дворянка Марія Іванівна Івана
Шеленговського дружина були хрещеними батьками дитини в Сергія Івановича і

Марії Миколаївни Турчанінових (Державний архів Черкаської області.

Ф. 205. Спр. 11. Арк. 107 108 зв.).
У фондах Будинку-музею Т.Г. Шевченка в Києві зберігається лист І.В. Шелен¬

говського, писаний десять років потому, тобто 7(19) липня 1861 р., з Городи-
щенського заводу до Платона Федоровича Симиренка, що перебував тоді на ліку¬
ванні у Франценсбадені відомому чеському бальнеологічному курорті. З листа

видно, що адресант займався справами Торгового дому братів Яхненків і Сими¬

ренко, оскільки писав про свої ділові поїздки до Варшави, Житомира, Кра-
силівки, зокрема, про можливість взяти в оренду Синявський цукровий завод

графа Луб єнського тощо. А починається цей лист з того, що, на думку Івана Ва¬

сильовича, має бути «найближче до серця» Платона Федоровича: про батьків,

дітей і родичів. Варті уваги деякі подробиці: фірмовий пароплав, закінчивши до¬

ставку цукру в Кременчук для Полтавського ярмарку, потім піде у Київ, щоб

привезти звідти Кіндрата Михайловича Яхненка з родиною. А от ці рядки варто
навести повністю мовою оригіналу:

«Совестно мне признаться, что после возвращения моего из Варшавы, я редко гу¬

лял с моими приятелями, Тонею и Колею (це п ятирічний Платон Платонович і

трирічний Микола Платонович Симиренки. Д-М.). Всего раза два мы только погу¬

ляли с ними в лошадки, кругом палисадников на дворе, но и то очень недолго, потому

что я должен был постоянно заниматься срочными делами. Получил я уже от Тони не¬

сколько дружеских напоминаний, имеющих тот смысл, что нехорошо, дескать, редко

навещать приятелей, желающих побеседовать и погулять со мною. Надо было, разу¬
меется, извиняться в такой невнимательности к друзьям, а вместе с тем и обещать, что

впредь подобные дела не будут встречаться, если только буду дома». А далі йде звер¬
нення і до старшого з братів шестирічного Левка Платоновича, який був тоді з бать¬

ками у Франценсбадені і якого інколи називали вдома Льонею: «Леня частенько, как

я замечаю, пописывает письма в завод, дедушке, Катеньке (Катерина Хропаль, тоді

восьмирічна. Д.М.) и прочим, но меня совершенно забыл. Это обстоятельство меня

крепко огорчает, ибо убеждает меня, что приятели мои начинают мне изменять, или,

по крайней мере, стали ко мне весьма равнодушными. Со временем может быть это пе¬

ременится, но до сих пор приятелями моими не могу быть довольным. Покорно про¬

шу Вас сообщить моему давнему приятелю, Левочке, что срок еще моим надеждам не

прошел, следовательно он может исправить свою ошибку» (Будинок-музей
Т.Г. Шевченка у Києві, інв. 1344, KB 1375).

Після смерті П.Ф. Симиренка, через нещасливий подальший збіг обставин Тор¬
говий дім зазнав кризи, і його справами опікувалася спеціально створена кредито¬
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рами Адміністрація. Як видно з опублікованих ще 1869 р. протоколів, незмінним

секретарем загальних зібрань наявних кредиторів Торгового дому братів Яхненків
і Симиренко в Городищенському заводі був І.В. Шеленговський, тобто людина,

яка найближче стояла і до справ, і до родини Симиренків. Отже, факт духівниці,
наведеної вище, має цілком логічні пояснення.

А тепер подивимось, хто ж став стипендіатами П.Ф. Симиренка на історико-
філологічному факультеті університету св. Володимира.

З документів, що зберігаються в Державному архіві м. Києва у фонді універ¬

ситету св. Володимира, вдалося встановити їхні імена.

У весняному і осінньому семестрах 1900 р. симиренківським стипендіатом
став студент історико-філологічного факультету Олександр Миколайович Кру-
ковський; він мав цю пільгу і у весняному семестрі 1902 р. (ДАК. Ф. 16.

Оп. 369. Опр. 8. Арк. 4, 46, 93).
На юридичному факультеті тоді ж вчився Сергій Миколайович Круковський,

який у тих самих весняному та осінньому семестрах 1900 р. одержував одноразо¬
ву допомогу по 20 крб. на сплату за навчання (Там же. Арк. 10, 104).

Подальша доля братів Круковських теж пов язана з Києвом. Згідно адресного

довідника «Весь Киев» на 1915 рік, О.М. Круковський викладав історію та гео¬

графію у Київському художньому училищі та Школі десятників з шляхової та

будівельної справи, а С.М. Круковський був присяжним повіреним. Обоє мешка¬

ли на вул. Столипінській, 42 (тепер вул. Олеся Гончара). У 1916 р. адреса викла¬

дача О.М. Круковського: вул. В. Підвальна, 13, кв. 7 (ДАК. Ф. 93. Оп. 4.

Спр. 42. Арк. З звор.).
Як видно з відомостей на видачу жалування викладачам і службовцям у

Київському художньому училищі за лютий-квітень 1917 р., О.М. Круковський

продовжував викладати історію і географію та виконував обов язки інспектора.

Директором училища в цей час був, нагадаємо, Ф.Г. Кричевський (Там же.

Спр. 13. Арк. 34 зв. 73 зв., 83, 104 зв.), а лікарем Євген Васильович

Кістяківський.

А 7 вересня 1918 року за підписом тимчасово виконуючого обов язки директо¬

ра училища Г.К. Дядченка було передано до гімназії А.В. Жекуліної список

«вчительського персоналу та службовців у Київському художньому училищі ...

на отримання мануфактури та харчових продуктів». У списку, де подано склад

родини, фігурує інспектор О.М. Круковський «з братом» (Там же. Спр. 18.

Арк. 1 4).
Другим симиренківським стипендіатом став восени 1902 р. студент-третьокурс-

ник Василь Іванович Богаєвський, що поступив до університету 1900 р. і користував¬

ся з тої ж пільги до весняного семестру 1904 року, тобто загалом чотири семестри

(Там же. Ф. 16. Оп. 369. Спр. 8. Арк. 56, 57. Оп.465. Спр. 1116,3139).
Третім стипендіатом імені Симиренка був Сергій Казимирович-Людвигович

Чачковський в осінньому семестрі 1904 р. (Там же. Арк. 21 звор.).
Повну послідовність стипендіатів, з семестра у семестр, за наявними архівни¬

ми джерелами простежити не пощастило, хоча відомо, що з осіннього семестру

1906 р. симиренківську стипендію сплачували Вікентію Йосиповичу Міцкевичу,
що народився 7.10.1882 р., з селян с. Субортовичі Мерецької волості Троцького
повіту Віленської губернії (Там же. Оп. 347. Спр. 109. Арк. 8). Він спеціалізу¬
вався у порівняльному мовознавстві і за курсовий твір «Про прабатьківщину
індоєвропейців» одержав золоту медаль, а курс закінчив 1908 р. Мав стати профе¬

сорським стипендіатом. З особистої справи видно, що окремі дисципліни слухав у

1905/1906 академічному році у Львові (Там же. Оп. 465. Спр. 3637).
Не про всіх студентів-стипендіатів можна довідатись з наявних документів в

однаковому обсязі про кожного, тож наводимо те, що є.
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У 1908/1909 академічному році і в осінньому семестрі 1909 р. сими-

ренківським стипендіатом був Борис Григорович Курд (Там же. Спр. 1163.

Арк. 5. Спр. 3500. Арк. 54). Він поступив до університету 1904 р.,

спеціалізувався з російської історії і останні іспити склав у травні 1910 року. Був
залишений при університеті як професорський стипендіат для підготовки до

професорського звання по кафедрі російської історії. У листопаді 1912 р.

Б.Г. Курд подав «прошеніе» на допуск до магістерських іспитів. Домашня адре¬

са його на цей час: вул. Рибальська, 27, кв. З (Там же. Арк. 1,8).
Восени 1910 р. декан історико-філологічного факультету клопотав перед рек¬

тором про збереження стипендії Симиренка за студентом п ятого семестру Гри¬

горієм Ісааковичем Дандурянцем, що спеціалізувався з російської історії, корис¬

туючись названою пільгою з весняного семестру 1910 р. (Там же. Спр. 1182.

Арк. 3). Клопотання передбачало пільгу і на 1910/1911 академічний рік (Там
же. Спр. 1171. Арк. 2). Аналогічна доповідна була подана восени наступно¬

го року про надання тому ж Г.І. Дандурянцу стипендії П.Ф. Симиренка і на

1911/1912 академічний рік (Там же. Спр. 1214. Арк 1, 2, 5). Як видно з пер¬

сональної справи, Г.І. Дандурянц поступив до університету 1908 р., навесні

1911 року писав курсовий твір на тему « Волзькі болгари », а у вересні 1913р.про¬
сив видати залікове свідоцтво (Там же. Спр. 3339. Арк. 1 5).

За наявними архівними документами можна припустити, що наступним сими-

ренківським стипендіатом в осінньому семестрі 1912 р. та весняному семестрі
1913 р. мав бути Лев Мирський. Після нього восени 1913 р. ця пільга була надана

третьокурснику, що спеціалізувався з російської історії, Володимиру Федоро¬
вичу Лавриненку (Там же. Спр. 1227. Арк. 1 2, 7 звор.). З брошури «Спи¬
сок студентов историко-филологического факультета Императорского универси¬
тета св. Владимира на 1913 1914 учебный год», виданої у Києві 1913 р., видно,

що В.Ф. Лавриненко народився 27 березня 1891 р. в Києві, православний, син се¬

лянина, закінчив Київську 3-ю гімназію, а 1910 р. поступив до університету.
В осінньому 1916 р. та весняному 1917 р. семестрах симиренківським сти¬

пендіатом був Роман Іванович Черановський, що спеціалізувався із загальної

історії і філософії (Там же. Спр. 796. Арк. 1. Спр. 1284. Арк.40). З осо¬

бистої справи видно, що навесні 1918 р. Р.І. Черановський вельми успішно склав

іспити і одержав золоту медаль за твір «Проблема випадковості в історії фран¬
цузької філософії XIX ст.» (Там же. Спр. 3169. Арк. 36).

Із згадуваної вище брошури відомо, що Р.І. Черановський народився
14 квітня 1893 р. в с. Павловичі, Волинської губернії, православний, син учите¬

ля, закінчив Вінницьке реальне училище і 1913 р. поступив до університету
св. Володимира, до речі, разом з майбутнім письменником О.Й. Дейчем (1893
1972) (Там же. Спр. 1228. Арк. 4).

З виявлених документів не видно, щоб хтось взагалі одержував іменні сими-

ренківські стипендії в осінньому семестрі 1917 р. і пізніше.

Підсумовуючи, перечислимо всіх стипендіатів П.Ф. Симиренка в тій послідов¬

ності, що вони мали цю пільгу в 1900 1917 р:
O.М. Круковський (1900 1902),
B. І. Богаєвський (1902 1904),
C.К.-Л. Чачковський (1904 ?),
В.Й. Міцкевич (1906 ?),
Б.Г. Курц (1908 1909),
Г.І. Дандурянц (1910 1912),
Л. Мирський (1912 1913),
В.Ф. Лавриненко (1913 ?),
P. І. Черановський (1916 1917).
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Можливо, ця коротка архівна розвідка допоможе згадати добрим словом і са¬

мого Платона Федоровича Симиренка, і засновника стипендії його імені Івана Ва¬
сильовича Шеленговського, і тих, хто був причетний до затвердження цієї сти¬

пендії, і тих, кому вона дозволила скрутної доби стати міцно й впевнено на ноги,

здобути вищу освіту історика, філолога. Складно простежити подальший

життєвий шлях симиренківських стипендіатів надто важкі випробування ма¬

ли випасти на їхню долю в роки Першої світової війни, визвольних змагань в Ук¬

раїні та за радянської доби. Але ж будемо вірити, що всі вони гідно пронесли че¬

рез життя той заряд доброти й батьківської опіки, що мала генерувати стипендія,
надана таким іменем.

СТВОРЕННЯ ВЛАСНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО
У 1918 році

Павло ГАЙ-НИЖНИК

^4

Іова хвиля зацікавленості дослідниками і любителями вітчизняної ми-

щувшини історією українського державотворення 1917 1920 рр. винес-

;е^»^^|ла на розгляд і оцінку сучасності, між інших, і діяльність Гетьмана Пав¬

ла Скоропадського та його уряду. Як відомо, колишній флігель-ад ютант Його Імпе¬

раторської Величності Миколи II, бойовий офіцер царської армії, георгіївський ка¬

валер, командир Першого Українського корпусу і Головний отаман Вільного Ко¬

зацтва, нащадок гетьмансько-козацького роду і російський аристократ українсько¬
го походження ген. Павло Петрович Скоропадський (1873 1945), внаслідок ор¬
ганізованого очолюваної ним таємною організацією «Українська Народна Громада»
державного перевороту, 29 квітня 1918 р. став Гетьманом всієї України. У новоство-

реній Українській Державі, яка заступила Українську Народну Республіку,
П. Скоропадський обійняв диктаторські повноваження і офіційно титулувався Йо¬

го Світлість Ясновельможний Пан Гетьман всієї України, Військ Козацьких і

Фльоти. Для керівництва державним життям було створено Раду Міністрів, Дер¬
жавний Сенат та інші державні військові й адміністративні установи та інституції.
Осібно створювалася і власна гетьманська адміністрація, яка безпосередньо опіку¬
валася гетьманськими справами і підпорядковувалася особисто П. Скоропадському.

Було створено, зокрема, Власну канцелярію Гетьмана, Штаб Пана Гетьмана,
Особливий відділ, Власний конвой, загін Осібного призначення, господарську час¬

тину. При Дворі П. Скоропадського у гетьманському палаці служили ад ютанти,

охоронці, особисті лакеї, швейцари, кухарі тощо. Поміж різних напрямів і аспектів

державного будівництва за Гетьманату, які на сьогодні висвітлюються істориками,
дослідниками практично не заторкано питання створення і організації власної

адміністрації Гетьмана України у 1918 році. Українська Держава П. Скоропадсько¬
го проіснувала лише сім з половиною місяців (29 квітня 14 грудня 1918 р.) і

цілком природно, що гетьманська адміністрація не встигла остаточно оформитися,
набути відповідних атрибутів і чіткого структурного розширу.

Палац Пана Гетьмана (колишнє приміщення київського генерал-губернатор¬
ства) був місцем розміщення гетьманської адміністрації. Основним її формуван¬
ням був Штаб Пана Гетьмана. До його складу входили: начальник штабу, ге¬

неральний писар, комендант палацу, вартовий значковий дворецький Пана Геть¬
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мана, генеральні осавули (головні ад ютанти), генеральні хорунжі (ад ютанти)1.
Обов язки кожного з них було чітко визначено. Так, наприклад, існувало окреме
Положення про Генерального бунчужного товариша Ясновельможного Пана

Гетьмана тощо*.
На початку Гетьманату (з квітня по липень 1918 р.) начальником Штабу Пана

Гетьмана був генерал В. Дашкевич-Горбацький. Володислав Дашкевич-Горба-
цький був педагогом і військовослужбовцем, генерал-майором російського Гене¬

рального штабу. Викладав тактику у Пажеському корпусі. Під час Першої світової
війни командував полком, а згодом 24-ю піхотною дивізією. Він був активним чле¬

ном «Української Народної Громади» і фактичним керівником гетьманського пе¬

ревороту. В жовтні 1918 р. призначений головою надзвичайної місії Української
Держави до Румунії2. Попри всі заслуги В. Дашкевича-Горбацького перед П. Ско¬

ропадським йому ніяк не вдавалося налагодити роботу особистого штабу правите¬

ля і Гетьман змушений був у липні змістити його з посади. Проте В. Дашкевич-Гор¬
бацький не віддалився від Двору, П. Скоропадський «його призначив перебувати
при собі»3. Новим начальником гетьманського Штабу без особливого вибору було
призначено ген. Стелецького, що, як пізніше зазначав сам П. Скоропадський, було
великою помилкою4. Втім, невдовзі помилку було виправлено. З серпня 1918 р. по¬

саду начальника Штабу Пана Гетьмана зайняв генерал-майор колишньої

російської армії Петро Аккерман, якого добре знав Гетьман ще по службі у 34-му
(1-му Українському) корпусі, де П. Аккерман був інспектором артилерії. За Геть¬

манату, до призначення начальником гетьманського штабу, він служив у чині ге¬

нерального значкового Війська Української Держави5.
Головних ад ютантів (генеральних осавулів) у П. Скоропадського було

декілька, зокрема полк. О. Сахно-Устимович, полк. Г. Зеленевський, сотник

В. Кочубей та Данковський6. Олександр Сахно-Устимович був давнім соратни¬
ком Гетьмана ще з пори організації Вільного Козацтва, членом таємної «Ук¬

раїнської Народної Громади», активним учасником державного перевороту

29 квітня 1918 р., провідником гетьманських боївок при здійсненні перевороту.
Василь Васильович Кочубей (рід Кочубеїв був пов язаний кровними гілками з ро¬

дом Скоропадських) також був давнім співробітником Гетьмана ще по 34-му
(Першому Українському) корпусові, генеральним писарем (тобто начальником

штабу) Вільного Козацтва, Головним отаманом якого був П. Скоропадський, ак¬

тивним членом «Української Народної Громади» і учасником гетьманського пе¬

ревороту. Гнат Зеленевський поміщик з південно-західного Поділля, прапор¬
щик російської служби у 34-му (Першому Українському) корпусі, яким команду¬

вав ген. П. Скоропадський, разом з майбутнім Гетьманом займався українізацією
цього армійського підрозділу і справами Вільного Козацтва. Зеленевський також

був активним членом «Української Народної Громади», під час гетьманського пе¬

ревороту супроводжував як ад ютант П. Скоропадського на З їзд хліборобів
29 квітня 1918 р., який проголосив останнього Гетьманом. Під час дипломатично¬

го візиту П. Скоропадського на запрошення Кайзера Вільгельма II до Німеччини

супроводжував Гетьмана разом з іншим ад ютантом туркменом Абдулом Західо-
вим7. Ад ютант Данковський під час падіння Гетьманату 14 грудня 1918 р. допо¬

магав П. Скоропадському зникнути з гетьманського будинку і дістатися для пе¬

реховування у готель «Паласт», де мешкав турецький посланець Ахмед Мухтар-
бей. Саме цей ад ютант приніс Гетьману звістку від ген. Долгорукова, що сил для

утримання Києва від повстанців в нього немає і підтвердив її, після чого П. Ско¬

ропадський вирішив зректися влади8. Були також і ад ютанти нижчого рангу (ге¬
неральні хорунжі), а саме: «щирий українець» осавул Блаватний, який справляв

*

ЦДАВОВ України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 32.
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на Гетьмана добре враження, але якого той «так до останньої хвилини і не розку¬

сив», морський офіцер Дружина, за словами П. Скоропадського «прекрасніший

юнак, українець, проте без тієї нестерпної вузькості, котра, навіть з точки зору

українців, губить Україну»9 та генеральний хорунжий Патензон10.

Секретарем в Гетьмана був «дуже милий молодий чоловік» Лупаков, людина

тихого характеру, який ще за часів існування УНР надавав ген. Скоропадському
для зупинок під час візитів до Києва своє помешкання і допомагав у написанні

проекту програми опозиційної Центральній Раді партії11, яку останній мав намір
створити для запобігання соціалістичним експериментам уряду УНР і зміни

владних структур та курсу державного будівництва в Україні. Лупаков був чле¬

ном «Української Народної Громади» і учасником гетьманського перевороту.

Згодом Лупакова на секретарстві змінив С.К. Моркотун, людина зі жвавим ха¬

рактером, який через це наживав собі досить ворогів. Сергій Костянтинович Мор¬
котун був сином особистого лікаря Великого князя Георгія Олександровича, йо¬
го батько був частим гостем у домі дядька П. Скоропадського та його опікуна й

дядька графа О.В. Олсуф єва, близького до царської родини. До Лютневої рево¬
люції С.К. Моркотун служив поліцейським чиновником, а після неї начальни¬

ком залізничної міліції Південно-Західних залізниць, був українцем, але дуже

поміркованих поглядів. Ще до перевороту П. Скоропадського вразила освідом-

леність цього молодого чоловіка і тісні зв язки з французькою місією в УНР, у

контакт з якою генерал увійшов саме через нього. У жовтні 1919 р. С.К. Морко¬

тун оголосив у паризькій газеті «Cause Commune», що очолював у Києві масонсь¬

ку ложу, яка керувалася з Франції, рядовим членом якої нібито був С. Петлю¬

ра12. Обох своїх секретарів Гетьман цінував і вважав за порядних людей.

Безпосередньо всіма службовцями у домі завідував полк. Богданович, людина,

як пізніше висловився Гетьман, що поєднувала «суміш хорошого із всілякими ди¬

вацтвами». Раніше полк. Богданович служив капітаном у штабі 34-го (Першого
Українського) корпусу ген. П. Скоропадського, був членом «Української Народ¬
ної Громади» і учасником гетьманського перевороту. В середині літа 1918 р. його,

за рекомендацією начальника гетьманського штабу ген. Стелецького, змінив

полк. Яценко, про якого П. Скоропадський практично нічого не знав13.

У гетьманському палаці крім особистої адміністрації П. Скоропадського
засідав також і голова Ради Міністрів14. Там же збиралися засідання уряду і

вирішувалися найважливіші питання внутрішнього і міжнародного державного
життя України.

Комендантом Палацу Пана Гетьмана було призначено Костянтина Адамовича

Прісовського полковника російської служби, командира 278-го піхотного

Кримського полку. У січні лютому 1918 р. він був отаманом Окремого За¬

порізького загону, а після повернення Центральної Ради до Києва губерніаль¬
ним комендантом Київщини. За Гетьманату К. Прісовський служив комендан¬

том гетьманського будинку у чині генерального хорунжого, а після повалення

Української Держави перейшов до білої армії і перевів з Києва до Криму Костян-

тинівське військове училище. Вже на вигнанні П. Скоропадський високо оцінив
цю, як він сам висловився, чудову людину. Гетьман зберіг про нього згадку як

про бездоганну людину, яка до останньої хвилини виконувала свій обов язок, не

озираючись на ризик15.
Після революційних негараздів і руйнівних наслідків воєнних дій, які проко¬

тилися Києвом у 1917 1918 рр., гетьманська резиденція вимагала часткового

ремонту. Вже в липні 1918 р. Мала Рада Міністрів (на засіданнях 2, 5, 8, 9 і

11 липня) пунктом № 13 блоку питань «по Міністерству фінансів» розглядала пи¬

тання «про асігнування 30.350 карбованців на придбання меблі[в] для будинку
Ясновельможного Пана Гетьмана»16. В підсумку було вирішено скасувати
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виділення кошторисних 2 тис. крб., які передбачалося витратити на придбання
крісел для палати засідань Малої Ради Міністрів і «ухвалити відпуск кредіту в

сумі 28.350 карбованців»17. У серпні Малою Радою Міністрів (на засіданнях 12,
15 та 16 серпня) було заслухано доповідь начальника Штабу Пана Гетьмана з

приводу необхідності асигнування на відновлення розпису гетьманського палацу

по 400 крб. кожного місяця18. Урядовці підтримали пропозицію і вирішили:
«Ухвалити одпуск в 1918 році щомісячно по 400 карб, на видатки по художест-

венній частині Дворца Пана Гетьмана з тим, щоб відчотність в витрачуванні суми
переводилася на загальних підвалинах»19. Кошти виділялися по кошторису

Штабу Пана Гетьмана. За тим же кошторисом у жовтні 1918 р. (засідання Малої

Ради Міністрів від 24 жовтня) розглядалося питання «про побільшення асигну¬

вання по кошторису на освітлення будинку № 40 по Інститутський] вул. до

16.000 карб, і на дрібний ремонт до 14.000 карбованців»20. На тому ж засіданні
«на придбання уніформи льокеям і швейцарам дворця П. ГЕТЬМАНА» було
вирішено виділити 10 тис. 818 крб.21

Урядовці визначали і, так би мовити, «заробітну платню» самого державного

провідника, хоча й важко уявити, щоб утримання диктатора визначалося

міністрами за власним розрахунком. Так це чи інакше, але 8 жовтня 1918 р. чле¬

ни Кабінету Міністрів на чолі з прем єром Ф.А. Лизогубом заслухали заяву

міністра фінансів А.К. Ржепецького з приводу «надання ПАНУ ГЕТЬМАНУ осо¬

бистого утримання у розмірі 25.000 карб, на місяць»22. В засіданні брали участь

міністри: М.П. Василенко, А.К. Ржепецький, І.О. Кістяківський, А.Ф. Романов,
В.Г. Колокольцов, В.Ю. Любинський, В.В. Зіньківський, Д.І. Дорошенко,
Ю.Н. Вагнер, державний контролер Г.Є. Афанасьев, заступники міністрів
О.О. Лігнау, С.В. Бородаєвський, П.П. Чубинський та заступник державного се¬

кретаря М.М. Могилянський23. Урядовці підтримали міністра фінансів. Секре¬

тар Ради Міністрів В.Ф. Дітятін занотував в урядовому журналі таке рішення ге¬

тьманських міністрів: «Визнати за необхідне розробку законопроекту про надан¬

ня особистого утримання ПАНА ГЕТЬМАНА і отримати таке [у] Державній Кан¬

целярії. Надалі до затвердження законопроекту відпускати на утримання Пана

ГЕТЬМАНА по 25.000 карб, щомісячно, починаючи з 29-го квітня ц/р»24. Таким
чином, урядовці фактично обійшли той факт, що жоден закон, не затверджений
особисто Гетьманом (за тодішнім законодавством), вважався не дійсним. Цим та¬

кож передбачався і моральний аспект, адже П. Скоропадському, очевидно, було

б не зовсім зручно встановлювати утримання самому собі, хоча й навряд чи він не

був у курсі справи. У будь-якому випадкові, в підсумкові, утримання Гетьмана
обійшлося державі у мільйон карбованців25.

Гетьманською документацією завідувала канцелярія П. Скоропадського, на

чолі з І.В. Полтавцем-Остряницею, який у 1918 р. посідав крісло Генерального

писаря Гетьмана України. Іван Васильович Полтавець-Остряниця походив з дав¬

нього козацького роду, був військовослужбовцем і відомим громадським діячем.

Ще до гетьманського перевороту він співробітничав з ген. П. Скоропадським у

справах відновлення українського козацтва. У жовтні 1917 р. на Всеукраїнсько¬
му з їзді Вільного Козацтва, коли П. Скоропадського було обрано Отаманом усь¬

ого Вільного Козацтва, його обрали Наказним отаманом і членом Генеральної Ра¬

ди. Член «Української Народної Громади», що здійснила переворот 29 квітня

1918 року. Після виїзду на еміграцію до Мюнхена (Німеччина) у 1919 р. І.В. Пол¬

тавець-Остряниця виступив розкольником гетьманського руху, створив Ук¬

раїнське національне козаче товариство (УНАКОР) і проголосив себе «Гетьманом

і національним вождем всієї України обох боків Дніпра та військ козачих і запо¬

розьких», диктатором «Української народної козацької республіки», розробляв
плани створення груп Вільного Козацтва у складі нацистського Вермахту26.
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П. Скоропадський згадував, що перебуваючи Генеральним писарем, І. Полта-

вець-Остряниця прагнув розширити Власну канцелярію Гетьмана у цілу устано¬

ву, однак провідник держави скоротив її, що не подобалося гетьманському писа¬

реві27. Канцелярія завідувала всіма паперовими та іншими справами гетьман¬

ської адміністрації. Щодо власноручних листів П. Скоропадського та інших

завізованих ним паперів, то всі вони передавалися на архівне зберігання. Згідно
розпорядження Власної канцелярії Гетьмана від 17 липня 1918 р. «всі грамоти,
акти і ін[ші] документи з оригінальною підписью Ясновельможного Пана Гетьма¬
на всієї України, по мінованщо в них потрібности, належить, не затримуя в цілях
їх сховання надіслати для здачі під розписку Завідуючому Ученим архівом при
Генеральному писареві»28.

За безпосередню безпеку П. Скоропадського відповідав Власний конвой Пана
Гетьмана. Розгляд штатів гетьманського конвою остаточно розпочався в серпні
1918 р., коли Мала Рада Міністрів ухвалила з деякими змінами проект штатів

Власного конвою Пана Гетьмана29. Власний конвой П. Скоропадського розташо¬

вувався у Микольських касарнях на Печерську у Києві. Втім, приміщення каса-

рень перебували у занедбаному стані і потребували полагодження. В липні

1918 р. це питання розглядалося на вищому рівні30. На засіданнях Малої Ради

Міністрів 16 та 17 липня 1918 р. обговорювалася потреба у негайному ремонті бу¬

динків Микольських касарень Власного конвою Пана Гетьмана, на здійснення
якого було вирішено виділити за кошторисом Військового міністерства 60 тис.

карбованців31. Начальником гетьманського конвою був колишній командир

кінного відділу охорони Центральної Ради ген. Микола Миколайович Аркас. У

листопаді 1918 р. він перейшов на бік Директорії (був навіть арештований за зви¬

нуваченням у підготовці замаху на Гетьмана), а через рік із своїм 2-м кіннотним

Переяславським полком армії УНР приєднався до 2-го корпусу УГА, яка в цей
час уклала союз з Добровольчою армією ген. А. Денікіна, за що владою УНР був
оголошений поза законом32.

Утримання конвою вимагало числених коштів. З наближенням зими постава¬

ла проблема заготівлі харчових та кормових продуктів для його потреб. Завідую¬
чим господарчою частиною, на яку було покладено обов язки вести всі списки за¬

прошених до Гетьмана осіб і господарчі справи, було за власним бажання призна¬
чено великого землевласника М.М. Ханенка33. 29 квітня 1918 р. Михайло Ми¬

хайлович Ханенко був делегатом З їзду хліборобів у Києві, який проголосив
П. Скоропадського Гетьманом всієї України. Посада господаря Гетьманського

Будинку за статусом була подібною до царського гофмаршала.
До вирішення харчових і кормових питань приступали з початком осені. Так,

Малою Радою Міністрів у блокові питань «по Штабу Пана Гетьмана» на засідан¬
нях 2 та 5 вересня 1918 р. було вирішено виділити кошти «на харчування Влас¬

ного Конвою та покриття видатків Власної Канцелярії в сумі 92.615 карб.»34 За¬

купівля продукції проводилася на конкурсній основі. З цього приводу гетьман¬

ська канцелярія оголосила, що «на 9 вересня ц. р. (тобто 1918 року П. Г.-Н.)

призначають торги на доставку Власному конвою Ясновельможного Пана Геть¬

мана всієї України на 1918 і 1919р.»35 На утримання гетьманського конвою на

рік слід було придбати 5.950 пудів м яса, 1 тис. пуд. гречаних крупів, 1 тис. пуд.

пшона, 250 пуд. перлових крупів, 150 пуд. цибулі, 1.500 пуд. солі, 150 пуд. ко¬

ров ячого масла, 300 пуд. свіжої капусти, 500 пуд. капусти кислої, 200 пуд. бу¬
ряків, 80 пуд. моркви, 80 пуд. сала, 150 пуд. «підболточного» пшеничного бо¬

рошна, 1.700 пуд. картоплі, 11 пуд. томату, 200 пуд. сметани, 1 пуд. лаврового

листя, 20 фунтів запашного перцю, 20 фунтів перцю гіркого, 100 пляшок оцту,

20 фунтів цитринової кислоти, а також 8 тис. пудів вівса, 98 тис. пуд. сіна і

29 тис. пуд. соломи36. Для участі в торгах постачальникам необхідно було пода-
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ти до канцелярії конвою, яка також розташовувалася у Микольських касарнях,

відповідну заяву у запечатаному конверті з доданням застави зі всієї суми постав¬

ки у розмірі 10 % готівки грішми до початку вересня з 10 до 14 години. Умовами

постачання займалася Начальна господарська частина конвою. Такий тип торгів
(з 10 % заставою) був загальноприйнятий в Україні (як, власне, в усій колишній
Російській імперії). Так, наприклад, на подібних умовах проводилися торги на

постачання парового вугілля для Управління річкової транспортної флотилії в

Одесі37 чи, скажімо, торги на постачання різних матеріалів для Київського

залізничного парку Головної інженерної управи, що розташовувалася на хуторі
«Грушки» по тогочасному Брест-Литовському шляху (шосе)38. На подібних умо¬
вах відбулися 14 жовтня 1918 р. й прилюдні торги при Микольських касарнях на

Печерську у Києві по продажу 14 коней з Власного конвою Ясновельможного Па¬

на Гетьмана всієї України39.
В розпорядженні гетьманського штабу перебував і загін Осібного призначен¬

ня, на утримання якого витрачалися також немалі кошти. Так, наприклад, на

засіданні Ради Міністрів Української Держави під головуванням Ф.А. Лизогуба
та М.П. Василенка 19 жовтня 1918 р. розглядалася доповідь Начальника штабу
П. Скоропадського про відпуск коштів на утримання загону Осібного призначен¬
ня до 1 жовтня 1918 року. В обговоренні взяли участь міністри О.Ф. Рогоза,
A.К. Ржепецький, І.О. Кістяківський, А.Ф. Романов, В.Г. Колокольцов,
B.Ю. Любинський, С.М. Гутник, Б.А. Бутенко, В.В. Зіньківський, С.Н. Гербель,
Д.І. Дорошенко, Ю.Н. Вагнер, державний контролер Г.Є. Афанасьев та держсе-

кретар С.В. Завадський. Секретарювали на засіданні В.Ф. Дітятін та

О.О. Татіщев40. Рада Міністрів постановила: «Асігнувати, згідно заключения

Бюджетової комісії 55.771 карб.»41. Начальником гетьманської артилерійської
бригади був, як висловлювався П. Скоропадський, «старий українець найкращо¬

го толку, ...знаючий, роботящий і сміливий» генерал Лібов42. В середині літа

1918 р. до штату адміністрації П. Скоропадського було зараховано й колишнього

товариша міністра внутрішніх справ Гетьманату, поміщика з Київщини, голову

Союзу земельних власників і Спілки дрібних землевласників України (у квітні

1918 р.) і одного з організаторів З їзду хліборобів 29 квітня 1918 р. Олександра
Андрійовича Вишневського, який мав стати посередником між Гетьманом і зе¬

мельними власниками43.
Життя в палаці Гетьмана і діяльність його адміністрації так і не встигли до¬

сягти чіткої налагодженості і структуризації. Важке становище в державі і

складна політична ситуація не давали часу і змоги П. Скоропадському безпосе¬

редньо зайнятися регуляцією діяльності свого оточення. Сам він з цього приводу

зазначав: «Я мало вникав у життя в домі, задовільно не встигаючи зайнятися

цією справою. Все було передано начальнику штаба, і він мені доповідав про свої

пропозиції»44. Організацію Власної адміністрації Гетьмана всієї України так і не

було завершено; 14 грудня 1918 р. П. Скоропадський зрікся влади, Київ зайняли

загони Директорії, яка відновила спробу Центральної Ради побудови в країні ре¬

спубліканського ладу на соціалістичній основі.
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АРХІТЕКТОР

ЙОГАНН-БАПТИСТ ЗАУЕР І УКРАЇНА

Анатолій АДРУГ

БГдга й] po те, що зодчий Йоганн-Баптист працював в Україні у XVII столітті,

ЕЙ М відомо вже досить тривалий час. Але матеріали про його життя і

Igj Ęp М творчість донедавна були дуже обмеженими. Дослідники історії ук¬

раїнської архітектури не знали навіть прізвища будівничого. Дослідити творчий

шлях цього архітектора допомогло вирішення питання про авторство Троїцького

собору в Чернігові (1679 1695 рр.). Ми вже раніше торкалися цієї проблеми1.
Але важливе значення творчості Йоганна-Баптиста Зауера для історії ук¬

раїнського зодчества вимагає повернення до його біографії.
Починаючи з XIX ст. автором проекту чернігівського Троїцького собору вва¬

жався Адам Зернікау. Ця думка побутувала до 1960-х років, коли відомий

дослідник історії українського зодчества М.П. Цапенко висловив думку, що спо¬

руду збудував архітектор Йоганн-Баптист, який дещо пізніше звів також Спасо-

Преображенський собор Мгарського монастиря на Полтавщині. До Чернігова

зодчий був запрошений із Вільнюса. Короткі відомості про архітектора (дати йо¬

го народження і смерті не були встановлені) повідомлялися також у деяких ен¬

циклопедичних виданнях2. При цьому чомусь не зауважувалося, що Йоганн-

Баптист це лише ім я, тобто Іоанн Хреститель, а зовсім не прізвище (Жан-Бат-
тист у Франції, Джованні-Баттиста в Італії). Але і у пізніших виданнях вміщува¬
лися ці відомості про архітектора.

У працях дослідників історії польської архітектури та мистецтва наведено

раніше невідомі дані про діяльність зодчого. Було названо також його повне ім я

та прізвище Йоганн-Баптист Зауер3 (у польській транскрипції Ян Заор, у

литовській Йонас Заор). Ці відомості узгоджуються з даними українських до¬

кументальних джерел XVII ст. (літопис Мгарського монастиря) про роботу

архітектора в Україні.
Нині з явилася можливість проаналізувати творчий шлях зодчого як в Україні,

так і поза її межами. Йоганн-Баптист Зауер архітектор німецького походження,
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який народився в польському місті Казімеж. Рік народження його невідомий. Але

можна з певністю твердити, що це сталося в першій половині XVII ст. У 1658

1665 рр. Й.-Б. Зауер був старшим майстром цеху мулярів і каменярів у Кракові4.
Краківський цех мулярів і каменярів був одним із найдавніших у Польщі (по¬

чав діяти ще в XVI ст.). Статути інших цехів створювалися за зразком

краківського. Престиж цього закладу засновувався не на чисельності його

майстрів (їх було у різні часи від 20 до 40 чоловік), а на їхній ґрунтовній фаховій

підготовці. Майстри цеху втілювали в життя не лише власні проекти, а й проек¬

ти інших авторів на замовлення шляхти, монастирів, церков і міщан.

У § 3 статуту краківського цеху зазначалося, що для здобуття звання майстра
потрібно спочатку виконати головні завдання: у присутності старших майстрів
накреслити хрестове склепіння, зробити його макет і втілити в матеріалі. Потім

претенденту належало виготовити власними руками кружала для зведення купо¬

ла за допомогою тріангуляції (метод вимірювання довжини дуги обчисленням

сторін ряду трикутників). Все це вимагалося зробити «згідно міри і потреби».
Після того, як кандидат у майстри виклав з цегли купол і зняв кружала, старші
майстри перевіряли якість роботи. Далі треба було перекрити склепінням нішу і

кутовий камін. Якщо претендент не виконував завдання, то змушений був навча¬

тися ще рік. Цікаво, що син майстра також змушений був виконувати всі завдан¬

ня без винятку, він мав право навчатися у свого батька. Слід зазначити, що зга¬

дані випробувальні завдання не становили великих труднощів для пошукувачів
звання майстра. Це засвідчує високий фаховий рівень підготовки кадрів у

краківському цеху мулярів і каменярів5. Отже, і Йоганн-Баптист Зауер, який уп¬

родовж семи років був старшим майстром краківського цеху, мав ґрунтовну фа¬
хову підготовку і значний досвід практичної роботи.

У другій половині XVII ст. у Польщі склалися не дуже сприятливі умови для

ведення значного мурованого будівництва. То був період економічного занепаду і

політичної кризи. Зодчі змушені були працювати на замовлення в інших місцях,

зокрема у Литві, де у той час велося інтенсивне будівництво не лише у Вільнюсі

та інших великих містах, а й у провінції.
Одним із замовників був знатний і могутній феодал Міхал Казімеж Пац вели¬

кий литовський гетьман (з 1667 р.) і воєвода віленський (з 1669 р.). Він став фундато¬

ром монастиря августинців у Вільнюсі і костьолу Петра і Павла при ньому. На тому

місці спочатку знаходилось язичницьке святилище, а потім був збудований де¬

рев яний костьол. М.К. Пац вирішив спорудити величний мурований храм, який

слугував би усипальницею і свідчив про багатство і велич фундатора. Для його зве¬

дення і був запрошений із Кракова архітектор Йоганн-Баптист Зауер. У 1668 р. він

прибув до Вільнюса і привіз уже готовий дерев яний макет майбутнього костьолу. За¬

мовник одразу вніс зміни до проекту (моделі). Креслення і ескізи окремих частин спо¬

руди виконувалися уже під час будівництва. Протягом кількох років Й.-Б. Зауер без¬

посередньо керував будівельними роботами. 29 червня 1668 р. було урочисто закла¬

дено камінь з написом латинською мовою, який попередньо виготовили в Кракові.
Але підготовчі роботи почалися ще у 1666 році. Для будівництва використовувалися

переважно місцеві матеріали. Цеглу підвозили на спеціальному поромі з цегельні,
яка знаходилася на протилежному боці річки Неріс. Вапно випалювали у спеціаль¬
них ямах на будівельному майданчику. Лише гіпс завозили з-за кордону6.

На будівництві костьолу Петра і Павла працювало кілька майстрів із Крако¬

ва, більше десяти мулярів із Вільнюса, а також кріпаки із маєтків М.К. Паца. За¬
гальна кількість зайнятих на будові людей коливалася від 70 до 80 чоловік. За¬

вершував будівництво (з 1670 р.) італійський архітектор Фредіані ді Лука, який

протягом тривалого часу працював у М.К. Паца. Зараз важко сказати, чи вніс він

якісь зміни до проекту Й.-Б. Зауера7.
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W'-с'Хи <*> «»< іди.,,

Троїцький собор у Чернігові.
Вигляд після реставрації 1973 1985 рр.

Храм Петра і Павла у
Вільнюсі зберігся до наших

днів. Він у цілому повторює
схему церкви Іль Джезу в Римі

1575 р. (архітектори Д. Віньо-

ла, Дж. делла Порта), яка ста¬

ла першим твором бароко в

архітектурі. В об ємно-просто¬
ровій композиції споруди

домінують єдина баня і завер¬

шення двох веж на західному
фасаді. Композиційна побудо¬
ва інтер єру логічна і проста.

Є відомості про те, що

Й.-Б. Зауер брав участь у

будівництві костьолу монас¬

тиря ордену камальдулів поблизу Каунаса8. Фундатором тут виступив великий

канцлер литовський Христофор Зигмунт Пац. Костьол був закладений у 1667 р.,

завершилося будівництво у 1674 році. Першим архітектором був Людовико Фре-
до із Венеції чернець камальдульського монастиря Сан Мікеле ді Мурано9.

Й.-Б. Зауер прибув до Чернігова із Вільнюса на запрошення архієпископа Ла¬

зара Барановича в 1680 р. В документі того часу зазначалось: «...майстра немец¬

кой породы на имя Ивана Баптисту, которого для поправы церкви пастырское до

Чернигова из Литвы затягнено»10. Троїцький собор було закладено ЗО квітня

1679 р.11, тобто роком раніше приїзду архітектора до Чернігова. Упродовж пер¬
шого будівельного сезону було влаштовано фундаменти і розпочато зведення

стін. Автором першого проекту Троїцького собору міг бути ігумен Троїцько-
Іллінського монастиря Лаврентій Крщонович, відомий як вправний гравер. Він

безпосередньо опікувався будівництвом. Втілення проекту в життя виявилось

справою надто складною, і для виправлення становища до Чернігова прибуває
досвідчений зодчий Й.-Б. Зауер. У вже цитованому документі згадується слово

«поправа», тобто поліпшення. Отже, архітектору довелося поліпшувати зробле¬
не Л. Крщоновичем. Можливо, разом з Й.-Б. Зауером прибуло і кілька майстрів.
Зодчий виготовив власний проект Троїцького собору («Абрис»), який і був вико¬

наний. Цей «Абрис» являв собою, найвірогідніше, зображений на папері голо¬

вний західний фасад споруди.

Зведенням у Чергігові Троїцького собору була започаткована у другій половині

XVII ст. побудова величних монастирських храмів. За взірець для них слугував тип

давньоруського шестистовпного хрестово-купольного храму з широким централь¬

ним нефом, трансептом і центральною банею. Він був втілений в Успенському соборі
Києво-Печерського монастиря (1073 1078 рр.), який став прототипом для інших

храмів. Звичайно, у XVII ст. зодчий застосував нові прийоми, які збагатили об ємно-

просторову композицію. Вежі, які фланкують західний фасад, виступають над ним,

а трансепт підкреслений двома ризалітами з півдня і півночі. Замість закомар фаса¬
ди завершують барокові фронти. Все це надало храмові нового вигляду, який з не¬

значними змінами повторений у Спасо-Преображенському соборі Мгарського монас¬

тиря на Полтавщині (1684 1692 рр., архітектор Й.-Б. Зауер), Миколаївському та

Богоявленському соборах у Києві (1690-і рр., архітектор Й.Д. Старцев).
Образ чернігівського Троїцького собору сподобався гетьману Івану Самойло¬

вичу, і він за порадою Л. Барановича запросив зодчого Й.-Б. Зауера для роботи у

Мгарському монастирі. У 1684 р. зодчий зміг перейти до будівництва Спасо-Пре-
ображенського собору у Мгарі. Будівничий показав гетьману «Абрис чернигов-
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Проект реставрації західного фасаду
Спасо-Преображенського собору

Мгарського монастиря
(керівник авторського колективу М. Говденко)

ской монастырской церкви» як зразок

для нової споруди. Запропонований про¬

ект видався гетьману завеликим для

конкретного місця. Тому невипадково

замовник обумовив і основні розміри
споруди (довжина в плані близько

38 метрів, ширина близько 24, а висо¬

та без хреста майже 42). Розміри зве¬

деної споруди майже збігаються із за¬

планованими.

Спасо-Преображенський собор Мгар-
ського монастиря задумали будувати в

1682 р. замість старої дерев яної церкви.

Одразу почали виготовляти цеглу «кош¬

том гетьмана». Але будівництво почало¬

ся лише навесні 1684 року. 23 квітня, у

день святого Георгія, новий храм було
закладено неподалік від старої де¬

рев яної церкви. «И в том основании под

самым фундаментом, у алтаре, в земли

под стеною, где горное седалище, поло¬

жен есть камень выбиты, в нем положе¬

ные мощи святых и хартия, на пергаме¬

не написанная, которую в том камени

выбитом з мощами святых прикрывшие

бляхою медяною, засмолиша воском и

запечатавша. ... На утри же, иже си есть априля 24, почали фундамент муровати,
майстер мурарски бысть немец з Вильня, зовомий Иоанн Баптиста»12. Закладен¬
ня каменю відбулося в урочистій обстановці у присутності обох синів гетьмана і

козацької старшини.
В «Постановлении» гетьмана І. Самойловича, даному в Батурині 23 травня

1684 р. (через місяць після закладення Спасо-Преображенського собору), йдеть¬
ся про платню за роботу, яку обумовили самі будівельники. Й.-Б. Зауеру перед¬

бачалося платити по 8 золотих на тиждень, а також «борошна на все лето: муки

житной осмачок 5, пшеничной 2 осмачки, пшона 2 осмачки, гречаной му¬
ки 2 осмачки, гороху осмачка, солі 700 гусок, сала 2 пуди, баранів

6, 2 діжечки масла, дві сиру, пива 3 діжки, горілки 100 кварт, олії

ЗО кварт, яловицю і кабана». Підмайстрові Мартину Томашевському було обіця¬

но платити на тиждень 6 золотих і ті ж самі продукти, але менше на 25 %. Далі в

документі говорилося про «челядь чили товариство». 8 чоловік повинні отриму¬

вати по 3 золотих на тиждень, 4 по 2 золотих, 6 по 13 шагів, 3 по півталя-

ра, 3 по копі. Робітникам призначалися і харчі, хоча й менше, ніж майстру і

підмайстру. Всі 25 робітників були місцевими, про що свідчать їхні імена та

прізвища (Василь Гадяцький, Лук ян Уманський, Мартин Обмачівський)13.
Основні будівельні роботи закінчилися у 1687 році. У квітні 1688 р. з Батури¬

на до Мгарського монастиря прислано глухівського майстра Івана Бляхнера для

покриття собору бляхою. Теслярські роботи виконав Дем ян Ворона. Остаточно

роботи завершилися у 1692 році14. Можливо, одночасно із зведенням Спасо-Пре-
ображенського собору архітектор брав участь у будівництві й інших споруд

Мгарського монастиря нових келій і господарчих будівель. У серпні 1684 р.
Й.-Б. Зауер ненадовго виїздив до Глухова, де надав допомогу у побудові нової

церкви.
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На початку 90-х років XVII ст.

Й.-Б. Зауер працює у Польщі. У 1690
1693 рр. у барокових формах перебудо¬
вується готичний костьол паулинів на

Ясній Гурі у Ченстохові15, де Й.-Б. Зауер
керував будівельними роботами16. Не¬

вдовзі зодчий повертається в Україну.
Згідно договору від 14 травня 1695 р. він

зобов язався збудувати трапезну Мгарсь¬
кого монастиря відповідно до креслень і

за детальними розмірами, що були задані.
За роботу Й.-Б.Зауеру було обіцяно запла¬

тити «золотых полтрети тысячи доброй
монеты». 10 липня 1695 р. почали копати

траншеї для фундаменту. 18 липня, як

мовилося у документі, «основана бысть

трапеза, в каковом основании положил

под гоним седалищем игумен камень чет-

вероугольный, в ЯКОВОМ камени положе¬

ны суть мощи святых и хартия, писанная

на пергамене». Наступного дня почалося

зведення стін. Через брак будівельних ма¬

теріалів зведення споруди затяглося. У

1700 р. Й.-Б. Зауер помер, а будівельні ро-

Костьол Петра і Павла у Вільнюсі.

Західний фасад

боти продовжив Опанас Пирятинський. Будова трапезної виявилась неміцною.
5 липня 1701 р. вівтар трапезної церкви і половина всієї споруди до самого фун¬
даменту впала 17.

Із споруд, які зводив Й.-Б. Зауер, до наших днів збереглися найзначніші ко¬

стьол Петра і Павла у Вільнюсі, костьол у Пажайслісі, Троїцький собор у

Чернігові та Спасо-Преображенський собор Мгарського монастиря на Полтав¬

щині. Дослідники і раніше відзначали подібність композицій чернігівського
Троїцького собору і костьолу Петра і Павла у Вільнюсі, пояснюючи її засвоєнням

українською архітектурою досягнень західноєвропейського зодчества18. Як нині

зрозуміло, подібність зумовлена тим, що будувалися ці споруди одним зодчим

Й.-Б. Зауером. Вони мають подібні плани, об ємно-просторові композиції і

близькі за розмірами. Вільнюську будову завершує одна велика баня, а в

Чернігові за давньоруською традицією були зведені ще чотири. Фасади костьолу

Петра і Павла завершують трикутні фронтони. Лише між баштами фронтон
складної форми підкреслює провідну роль західного фасаду. У чернігівському
Троїцькому соборі барокові фронтони з волютами є на всіх чотирьох фасадах. Ра¬

зом з єдиною пластичною обробкою це підкреслює рівноцінність фасадів, харак¬

терну для української архітектури того часу. У костьолі Петра і Павла бічні нефи
заввишки в один поверх, а в Троїцькому соборі вони мають три яруси.

У першому ярусі центральної частини західного фасаду костьолу Петра і Пав¬
ла виступає портик, над яким знаходиться відкритий балкон з балюстрадою. У

Троїцькому соборі портик відсутній, а вихід із хорів назовні влаштований між ба¬
штами. На фасаді він позначений горизонталлю балюстради. Портали входів у

чернігівській споруді мають простіші форми. На західному фасаді вільнюської

споруди розміщено колони з корінфськими капітелями. У Троїцькому соборі на

всіх фасадах бачимо пілястри і лише біля порталів півколонки. Вікна і ніші у

Троїцькому соборі, на відміну від костьолу, обрамлені «вухастими» наличника¬

ми з трикутними і лучковими сандриками. У костьолі Петра і Павла на західно-
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му фасаді в нішах установлені скульптури. У Троїцькому соборі ніші різної фор¬

ми оздоблені живописом.
Костьол у Пажайслісі, у зведенні якого брав участь Й.-Б. Зауер, також має де¬

які спільні риси з чернігівським Троїцьким собором. Цікава особливість обох
пам яток балюстрада над карнизом, що увінчує фасад. Якщо в Пажайслісі во¬

на знаходиться над високим аттиком і продовжується в отворах башт, то в

чернігівському храмі слугує огорожею для невеликого простору між баштами

над фронтоном. Подібні фронтони мають західні портали. В обох спорудах засто¬

совані трикутні фронтончики над вікнами і «вухасті» наличники. Й.-Б. Зауер бу¬
дував собор у Чернігові дещо інакше, ніж він це робив раніше. Як і всі зодчі, які

працювали в той час в Україні, архітектор звертався до місцевих традицій, що ся¬

гають доби Київської Русі, поєднуючи їх із новітніми досягненнями будівничих
Західної Європи.

Як уже згадувалося, за зразком чернігівського Троїцького собору Й.-Б. Зауер
збудував Спасо-Преображенський собор Мгарського монастиря. Побудова цих спо¬

руд у плані майже однакова. Вони мають по три повздовжні нефи і шість стовпів.
Близькі і розміри споруд. Фронтони фасадів мають різну форму. Бані Троїцького
собору відрізняються виразною пружністю форм грушовидних завершень. У

Мгарському храмі силуети бань «сухіші» і виглядають порівняно з чернігівськими
дещо збідненими. Великі вікна у вигляді хрестів мають у Спасо-Преображенсько-
му соборі спрощену форму. Декор фасадів Мгарського храму (ліпнина з явилася

пізніше, у XVIII ст.) скромніший, членування не такі чіткі, як у Троїцькому соборі.
Більше відмінностей в інтер єрах споруд. Бічні нефи Спасо-Преображенсько-

го собору виділено не так чітко і мають два, а не три яруси, як у чернігівській бу¬
дові. У Троїцькому соборі інша пластична обробка інтер єру. Багатопрофільні
карнизи, численні розкріповки на стовпах, складної форми балясини на другому

ярусі хорів, хрестові склепіння бічних нав надають будові пишного вигляду.

Отже, всі споруди, зведені Й.-Б. Зауером, мають спільні риси, притаманні

творчій манері зодчого. Проте кожна з цих пам яток своєрідна і неповторна,
що зумовлювалося смаками і вимогами замовників, місцевими художніми тра¬

диціями, природними умовами, участю в роботі місцевих майстрів.
Творчість архітектора Йоганна-Баптиста Зауера залишила помітний слід у

культурі українського, литовського та польського народів. Він працював в Ук¬

раїні (Чернігів, Мгарський монастир біля Лубен на Полтавщині, Глухів), у Литві

(Вільнюс, Пажайсліс), у Польщі (Краків, Ченстохов). На прикладі діяльності
зодчого можна наочно побачити, як поширювався стиль бароко, незважаючи на

державні кордони у католицьких і православних державах. Замовниками висту¬

пали крупні світські і духовні феодали: у Польщі шляхта і католицька церк¬

ва, у Литві великий литовський гетьман і віленський воєвода М.К. Пац, вели¬

кий канцлер литовський Х.З Пац, в Україні чернігівський архієпископ Л. Ба¬

ранович й гетьмани І. Самойлович та І. Мазепа.

Будівництво провадилося за кресленнями («Абрис») та дерев яними макета¬

ми споруд. Воно велося за зразками, якими слугували раніше збудовані споруди.

І в Литві, і в Україні разом із Й.-Б. Зауером працювали переважно місцеві майст¬

ри. Лише інколи він залучав до роботи будівельників із Кракова. Творчість
архітектора унаочнила важливі процеси в українській архітектурі та зодчестві
інших європейських країн. Троїцький собор, зведений у Чернігові за проектом

Й.-Б. Зауера на замовлення Л. Барановича, започаткував побудову величних мо¬

настирських храмів 80 90-х років XVII ст. на Полтавщині та в Києві. Вони скла¬

ли цілий напрямок в українській культовій архітектурі того часу. За проектами
Й.-Б. Зауера були зведені пам ятки, в яких яскраво виявилися традиції вітчизня¬
ного зодчества і європейської будівельної практики.
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КОЗАЦЬКИЙ ПОЛКОВНИК
ІВАН СУХИНА

Ігор САПОЖНИКОВ

ахівцям відомо, що дуже часто біографія окремої людини висвітлює

суть та характер того чи іншого історичного періоду набагато краще та

яскравіше, ніж загальнотеоретичні концепції. Одним з найцікавіших
та найскладніших етапів в історії України справедливо вважається остання

чверть XVIII ст., коли на її Півдні відбувались такі значні події, як ліквідація За¬

порозької Січі (1775 р.), масовий вихід козаків у Кримське ханство, Туреччину,
Молдову та Польщу (1775 1778 рр.), створення та скасування першої Запоро¬
зької Січі в Туреччині (1778 1779 рр.), кінець Кримського ханства (1783 р.),
створення в Буго-Дністровському межиріччі другої «турецької» Запорозької Січі

(1787 р.), організація Чорноморського козацького війська (1788 р.) та інші.

У літературі можна знайти чимало біографій учасників та сучасників назва¬

них подій. Залишаючи поза увагою постаті російських урядовців та воєначаль¬

ників (Катерини II, П. Рум янцева, Г. Потьомкіна, О. Суворова, П. Зубова, М. Ку¬

тузова, Й. Де-Рібаса та ін.), згадаємо досить добре відомих організаторів та пер¬

ших керівників Чорноморського війська С. Білого, 3. Чепігу, А. Головатого1.

В той же час майже нічого не відомо про долі рядових козаків, за винятком спо¬

гадів М. Коржа, опублікованих двічі2, та деяких козацьких споминів, зібраних
набагато пізніше на Дніпрі Я. Новицьким та Д. Яворницьким3. Ще менше ми
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знаємо про тих козаків, які були вимушені залишити старе Запоріжжя, не бажа¬

ючи коритися новій владі.

Саме тому під час підготовки праці «Хаджибей Одеса та українське ко¬

зацтво (1415 1797 роки)» мою увагу привернула цікава й одночасно трагічна до¬

ля запорозького козака Івана* Сухини, який пройшов славний шлях від курінно¬
го отамана до полковника і ледь не став кошовим отаманом Чорноморського
війська. Отже звернемось до фактів його біографії. Вони хоча і не дають змоги

повністю її реконструювати, проте доволі добре позначають основні моменти

життя І. Сухини протягом майже чверті століття.

Іван Сухина згадується в історичних джерелах як отаман Васюринського ку¬

реня ще в 1764 1765 рр. у зв язку з крадіжкою в нього коней та територіальним
конфліктом між козаками та пікінерами4. Наступна згадка міститься у списку

старшини Запорозького війська, який датується 1769 роком. У ньому І. Сухина
названий одним з 16 полкових осавулів5.

Ціла низка документів свідчить про те, що у 1773 1774 рр. він уже був пол¬

ковником і керував Бугогардівською паланкою. На жаль, з них опублікований ли¬

ше ордер Коша на його ім я від 14 жовтня 1773 р., підписаний кошовим отаманом

П. Калнишевським. В ньому йдеться про заборону «шатающимся» ієромонахам та

іншому духовенству «гроби печатать, исповедовать и другие требы исправлять без

позволения»6. Очевидно, I. Сухина зайняв цю посаду незадовго до названої дати,

бо у 1773 р. згадується як бугогардівський полковник і Опанас Куций. У цей час

він керував командою козаків, які «повикидали зайд зі спірної території» валахів

Молдавського гусарського полку7. І. Сухина також активно діяв на Бузі. Так, у

1773 р. він поставив перед Кошем питання щодо курсу єфимка до карбованця, а у

1774 р. згадується у справі про отримання мита на Бугогардівському перевозі8.
Вірогідно, що І. Сухина був бугогардівським полковником до самого скасуван¬

ня Запорозької Січі, але з невідомих причин не отримав, на відміну від частини

запорозької старшини, прихильності російського керівництва. В усякому разі, у

1775 р. не його, а якогось Побігайла призначили старшиною тимчасового Бардо¬
вого повіту, який, у свою чергу, наступного року передав цю посаду спеціально

призначеному офіцеру російської армії9.
Цілий етап життя І. Сухини пов язаний із запорожцями, які не побажали кори¬

тися імперській владі і залишили землі війська. Полковник зробив цей рішучий

крок десь на початку 1776р., бо 16 квітня він був викликаний до російського суду,

який ухвалив за цей вчинок продати його власний зимівник на користь казни10.

П. Іванов на підставі документів Військово-історичного архіву додав до цього епізо¬

ду деякі подробиці. Виявляється, що І. Сухина «...перебрался в Очаковскую степь,

на Тилигул со всеми своими стадами и находившимися при нем людьми, предвари¬

тельно сжегши бывший у него по Бугу зимовник. В Валахии бухарестский спатарь

(у 1777 р. І.С.) дал ему позволение осаживать слободу; за ним последовало туда

много и других запорожцев»11. Як бачимо, I. Сухина очолив ту частину запорожців,
які обрали владу православних господарів і не пішли на службу безпосередньо до

турків. Останні створили в серпні 1778 р. у Буго-Дністровському межиріччі та

дельті Дунаю Запорозьку Січ, яка проіснувала до серпня вересня 1779 р.12, але

І. Сухина жодного разу не згадується серед її старшини.

Сказане підтверджується рапортом російських розвідників Д. Тимковського

та К. Мошенського, які відвідали «турецьких» запорожців в Очакові і на

Тилігулі в травні 1778 року. Більше того, вони повідомили, що «полковник Су¬
хина, хотя и был, но удалился было в Молдавию в монастырь и там уже умер»13.
Проте пізніше з ясувалося, що цей і деякі інші факти з цитованого рапорту, зок¬

рема про смерть кошового отамана Гната Натури, є хибними. Не виключено, що

колишні запорожці навмисно дезінформували російське керівництво.
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На жаль, про «молдавсько-валаську» частину козаків у 1777 1786 рр., на

відміну від «турецьких» запорожців, нам майже нічого не відомо. Дійсно, в

1777 р. «некоторые из ушедших в Молдавию казаков поступили в тамошние мо¬

настыри, откуда в последствии кое-кто из них выезжал в бывшее Запорожье за

сбором подаяния и ради подговора запорожцев к побегу в эти же монастыри и в

турецкие земли к своим товаришам». П. Іванов вважав, що саме ці козаки, які не

були підданими Туреччини і тому не підлягали умовам Айналі-Кавакської кон¬

венції 1779 р., мали змогу у 1785 р. піти на службу в Австро-Угорщину14.
Де знаходився в цей період наш герой, поки що невідомо, але у вересні 1787 р.,

у зв язку з початком нової російсько-турецької війни, «молдавский господарь ка¬

закам молдавским, живущим по берегу Днестра, около Сороки, велел собираться
в Яссы»15. Очевидно, приблизно в цей час або трохи раніше I. Сухина приєднав¬
ся до задунайських козаків, бо в січні 1788 р. «явились с турецкой стороны быв¬

шие до разрыва мира за Дунаем, пониже Гирки, над морем в Бугази Катирьлезе:
полковник Иван Сухина куреня Васюринского, Семен Островерхий куреня Попо-

вичевского, Михайло Сокил куреня Кисляковского, Иван Похил куреня Канев¬

ского, Григорий Дереза куреня Конеловского, Кирило Туркевич куреня Шкурин-

ского, Тарас Шамайский куреня Нижнестеблиевского, Иван Сорока куреня Ку¬

щевского»16.
Підкреслимо, що в документі йдеться про дві місцевості на Нижньому Дунаї.

Перша з них є околицями фортеці Гиршової, а друга селом Катирлез на Ге¬

оргіївському гирлі. Є підстави вважати, що з листопада грудня 1787 р. Запо¬

розька Січ у Туреччині була відновлена на старих засадах, тобто складалась з

двох частин буго-дністровської та дунайської. Її кіш деякий час знаходився в

с.Тузли поблизу Березанського лиману, а центром дунайської паланки було
с. Катирлез17. Так чи інакше, І. Сухина залишив і цю Січ і перейшов на

російський бік з Дунаю, скоріше за все, на човні разом зі своїми прибічниками.

Відомо, що він був зарахований полковником до складу Чорноморського
війська, отримавши також загальновійськове звання секунд-майора. Судячи з

ордера на його ім я від 26 лютого 1788 р., підписаного Г. Потьомкіним, І. Сухина
на якийсь час вирушив до Туреччини, виконуючи завдання щодо повернення

інших запорожців до Росії18.
Останній відомий нам штрих його біографії пов язаний зі смертю 18 червня

1788 р. від ран чорноморського військового отамана С. Білого. Одразу ж після йо¬

го поранення 17 червня в морській битві на Дніпро-Бузькому лимані І. Сухина
прийняв на себе командування козацькою флотилією. Поки кінна та піша ко¬

зацькі команди сперечались, кого обрати замість С. Білого 3. Чепігу чи А. Го¬

ловатого, флотилія провела свої власні збори, на яких майже одностайно прого¬

лосувала за І. Сухину. У Кубанському військовому архіві зберігався навіть наказ

3. Чепізі від кошового отамана І. Сухини, датований 28 червня. Проте чорно¬

морська старшина не визнала такого рішення, і на загальній раді військовим ота¬

маном було обрано 3. Чепігу, якого 3 липня 1788 р. затвердив у цьому званні

Г. Потьомкін. Сам І. Сухина, образившись на те, що його не було визнано отама¬

ном, подав рапорт, в якому послався на хворобу й залишив службу19.
Ось такі основні моменти біографії Івана Сухини полковника Запорозького,

Задунайського і Чорноморського козацьких військ, справжнього українського
козака, який не поспішив прийняти російську владу і не побажав воювати проти

своїх православних братів на турецькому боці. Автор впевнений, що подальші

розшуки дозволять поповнити його біографію новими фактами, але й того, що

відомо, досить, щоб побачити в І. Сухині сміливу, незалежну та дуже горду люди¬

ну. Серед запорозьких козаків таких постатей було чимало, і історики зможуть

написати ще багато їхніх цікавих й одночасно трагічних біографій.
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АКАДЕМІК Д.І. ЯВОРНИЦЬКИЙ
І РОЗВИТОК МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ
В УКРАЇНІ

(З нагоди 150-річчя Дніпропетровського
історичного музею ім. Д. Яворницького)

Світлана АБРОСИМОВА

ніпропетровський історичний музей ім. Д. Яворницького один з най¬

старіших музеїв України був заснований як Катеринославський «му-

зеум старожитностей» у 1849 р. за ініціативою губернатора А.Я. Фабра
та директора училищ губернії Я.Д. Грахова. За свою 150-річну історію музей пере¬

творився на скарбницю пам яток історії та культури1. Колекції музею, що сьогодні

нараховують понад 200000 музейних предметів, є цінним джерелом у царині гу¬
манітарних досліджень і активно використовуються не тільки в музейних експо¬

зиціях та виставках, але й у науковій роботі вітчизняних та іноземних дослідників.

Дніпропетровський історичний музей неможливо уявити без постаті ака¬

деміка Дмитра Івановича Яворницького (1855 1940)2. З його директорством
(1902 1933) закінчується «інкунабульний» період в історії музею й починається

його відродження якісно новий етап, внаслідок якого заклад перетворився на

один з провідних музеїв України, до того ж, з усіх напрямків діяльності, пере¬
дусім збиральницької, науково-дослідної, експозиційної, науково-просвітни¬
цької, методичної та ін. Окрім того, музей став одним з провідних осередків
краєзнавчої та пам яткоохоронної діяльності в Придніпров ї3.

Не можна перебільшити внесок Д. Яворницького в становлення Катеринослав¬
ського (з 1926 р. Дніпропетровського) музею і взагалі у розвиток музейної справи
в Україні, в процес інституалізації музеєзнавства. Д. Яворницький вельми прислу¬

жився й іншим музеям України, Росії, Середньої Азії, яким він надавав щедру допо¬

могу у комплектуванні та атрибуції колекцій, в організації експозицій та виставок.

В науковій традиції, у свідомості суспільства Д. Яворницький репрезентований
головним чином у двох іпостасях історика запорозького козацтва й фундатора Ка¬

теринославського музею ім. О. Поля. Незважаючи на таку усталену традицію щодо
Яворницького-музейника, в історіографії й досі відсутнє ґрунтовне комплексне

дослідження діяльності вченого у царині музейної справи, не набула достатнього

висвітлення роль Яворницького у розвитку вітчизняного музеєзнавства4. Безумов¬
но, це тема окремого дослідження, що актуалізується необхідністю створення по¬

вної наукової біографії видатного дослідника, академічним перевиданням його

творів, а також розвитком історіографії вітчизняного музеєзнавства.

З директорством Яворницького закінчується музейна «одіссея», «блукання»
музейних колекцій різними приміщеннями, їх розпорошеність, прихованість від

масового відвідувача.

Яворницький розпочав свою діяльність практично з «нульового циклу». Безу¬
мовно, йому допомагали місцеві діячі, які ініціювали створення музею у Катери¬
нославі. На початку XX ст. в краї склалися сприятливі умови для відродження
музею. Історичне минуле краю, розвиток науки та культури, розмах збирацької
діяльності й колекціонування, консолідація наукових і культурних верств місце¬

вого суспільства, підтримка з боку впливових осіб міста все це сприяло відро-
л 032
4
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дженню музею. Активізува¬
ло це питання Катерино¬
славське наукове товариство

й передусім його лідери го¬

лова В. Курилов, його за¬

ступник А. Синявський та

ін. Великих зусиль до цієї

справи доклади місцеві гро¬

мадські діячі С. Бродниць-

кий, Я. Гололобов, М. Мик-

лашевський, М. Родзянко,

В. Способний та ін. Ідею

створення музею підтримав

губернатор граф Е. Келлер.
Освячення музею відбулося 6 травня 1902 р. у день святкування річниці засну¬
вання місцевого Наукового товариства. З цього дня музей був відчинений для

відвідувачів5.
Музеєві було надане ім я Олександра Поля (1828 1890) видатного місцевого

культурно-громадського діяча, археолога, краєзнавця, колекціонера й мецената,

який ще у 1888 р. відкрив у Катеринославі приватний археологічно-історичний му¬

зей6. Згодом (1912 р.) колекції О. Поля надійшли до Катеринославського музею й

склали найціннішу частину його зібрання. Ім я О. Поля музей носив до 1917 року.
1902 р. на посаду директора Катеринославського музею ім. О. Поля був запро¬

шений приват-доцент Московського університету Д. Яворницький. Це сталося

невипадково. Яворницького добре знали в краї як історика запорозького ко¬

зацтва, археолога, збирача пам яток минувшини. Протягом двадцяти років
(з 1882 р.) Яворницький провадив дослідження в краї, добре знав його історію,

кожного року здійснював археологічні експедиції. Сприяли цьому й дружні сто¬

сунки з науковцями, громадськими й керівними особами міста. Авторитет Явор¬
ницького, його науковий потенціал, значний досвід, що був накопичений вченим
на той час у царині музейної справи, якнайкраще стали у пригоді відродженню
музею у Катеринославі.

На той момент Яворницький був добре обізнаний з колекціями та експо¬

зиціями музеїв України, Росії, Польщі, Середньої Азії. Працюючи у Харкові, Пе¬

тербурзі, Москві, Самарканді, Варшаві, перебуваючи у багатьох інших містах,

він, безумовно, як дослідник минувшини, як історик, археолог, етнограф, фольк¬

лорист, член Російського та Московського археологічних товариств, Географічно¬
го, Військово-історичного та багатьох інших товариств, мав творчі контакти з му¬

зейними діячами, працював з колекціями багатьох музеїв. Більше того, Явор¬
ницький був одним із фундаторів Самаркандського музею7. Яворницький також

брав активну участь у виставках, зокрема під час археологічних з їздів, де пам ят¬

ки з його особистої колекції привертали особливу увагу фахівців8.
Більш рельєфному визначенню місця, що його посідає Яворницький у кон¬

тексті вітчизняного музеєзнавства, сприятиме розгляд різних контекстів, в яких

знаходився Яворницький-музейник. У свою чергу, ці контексти складаються з

мікроконтекстів стосунків Яворницького з репрезентативними особами того

чи іншого контексту9.
Музейні орієнтири Яворницького беруть початок в контексті харківських му-

зейників (кін. 1890-х поч. 1880-х рр.), передусім його університетських вчи¬

телів професорів і керівників музею Харківського історично-філологічного то¬

вариства О. Потебні та М. Сумцова, які заохочували Яворницького до студіюван¬

ня етнографії та фольклору10. Яворницький брав участь у студентському гуртку
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з вивчення історії, побуту та звичаїв

народу, яким керував О. Потебня. Мо¬

лодому вченому вельми імпонувало по¬

ложення одного з патріархів україн¬
ської історіографії М. Костомарова про
те, що історію треба вивчати не тільки

за друкованими джерелами, а й за на¬

родними переказами, піснями, етно¬

графічними пам ятками. За порадою

своїх вчителів Яворницький мандру¬

вав землями колишніх запорозьких

вольностей, провадив археологічні

розкопки, записував пісні, розповіді

запорозьких нащадків, досліджував

приватні колекції, розпочав збирання
пам яток української старовини й фор¬

мування власної колекції, яка згодом

стала підґрунтям для створення Кате¬

ринославського музею ім. О. Поля11.

Контекст, в якому формувався
Яворницький-музейник, складається
з широкої мозаїки мікроконтекстів,
серед яких на особливу увагу заслуго¬

вують ті, в основі яких стосунки

Яворницького з видатними музейними
діячами та колекціонерами, як-от

Я. Новицький, В. Кравченко, К. Скар-

жинська, М. Біляшівський, В. Дуб-

ровський, К. Болсуновський, Ф. Вовк,

Н. Кондаков, Б. Варнеке, В. Гошкевич, Б. Ханенко, В. Тарновський таін. Творчі
контакти музейників створювали життєво важливу для культури мережу кон¬

тактів, що сприяла обміну ідеями у галузі музейної справи, зміцнювала музейне

співтовариство й у такий спосіб активізувала розвиток музейної справи в цілому.
Слід зазначити, що на момент переїзду до Катеринослава Яворницький пере¬

живав життєву й творчу кризу, хотів покинути науку й зайнятися лише літера¬
турною працею. Саме цього часу енергія вченого спрямовується на музейну спра¬
ву. Музей стає єдиною відрадою натхненного подвижника, сенсом життя цієї
п ятдесятилітньої людини, що врешт-решт після багаторічного блукання на чу¬

жині повернулася в рідну Україну, та ще й у саме серце улюбленого ним запо¬

розького краю. Вражає та колосальна енергія, з якою Яворницький розпочав

свою працю в музеї. Неймовірний розмах музейної евристики Яворницького є

взірцем збирацької діяльності й для сучасних музейників.
Приступаючи до праці в Катеринославському музеї, Яворницький, по-перше,

зосередив увагу на формуванні музейного зібрання, віддаючи пріоритет збиран¬
ню українських старожитностей, передусім запорозьких реліквій, предметів цер¬
ковної старовини та археологічних пам яток. Комплектування музейних фондів
значно активізувалося широкомасштабною підготовкою до XIII археологічного
з їзду, який відбувся 1905 р. у Катеринославі12. Це був напружений період одно¬

часного будівництва спеціального музейного приміщення, розшуку та збирання
пам яток, формування й наукового опрацювання колекцій, створення експо¬

зицій. До цієї роботи були залучені археолог А. Скляренко, етнограф В. Бабен¬
ко та ін.
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Д. І. Яворницький. 1900-ті рр.

Значну увагу Яворницький приділяв ка¬

меральному опрацюванню колекцій. Були
укладені й видані музейні каталоги13, в

місцевій та центральній періодиці друкува¬

лися огляди та експрес-інформація щодо

зібраних Яворницьким пам яток14.
Велика територія й обмежений термін ви¬

магали раціоналізації збирацької роботи, до

якої Яворницький залучив значний ама¬

торський загал місцевих шанувальників ста¬

ровини. В кожному повіті, майже в кожній

волості, в історичних селах краю були в

Яворницького помічники, завдяки подвиж¬

ницькій діяльності котрих вдалося за корот¬

кий термін зібрати багато унікальних
пам яток. Вони здійснювали пошуково-зби¬
рацьку роботу, сповіщали про знахідки, до¬

помагали Яворницькому придбати для му¬

зею старожитності. Під впливом збирацької
діяльності вченого опинилося багато шану¬
вальників рідної минувшини. Цю роль Явор¬

ницького яскраво визначив сільський краєзнавець А. Вержбицький: «...знаючи

трошки вас, а більше ту енергію, з якою Ви одшукуєте та збираєте шматочки на¬

шої старини, хочеться допомогти Вам...»15 Високо поцінував збирацьку
діяльність Яворницького відомий історик Д. Дорошенко, який підкреслив, що

«вага і значення праці Яворницького не в цих загальних курсах і статтях, а в

зібранні величезного топографічного й етнографічного та археологічного ма¬

теріалу, що мусить служити підставою для студій майбутнього історика Запо-

рожжа. Зібрання й упорядкування цього матеріалу то найбільша заслуга

Яворницького в історіографії Запорожжа»16.
На кінець першого десятиріччя XX ст. структуру музейного зібрання склада¬

ли відділи: передісторичний, скіфський, грецький, тюркський, запорозький,
церковний, етнографічний, природничий, архівний та бібліотека. Значна

кількість пам яток, що увійшли до музейного зібрання, свого часу були введені
Яворницьким до наукового обігу в його монографіях і статтях17.

До музейних предметів Яворницький ставився не тільки як до першоджерел

знань, але і як до культурно-історичних цінностей, тобто спостерігаємо аксіо-
логічний (ціннісний) підхід до музейних предметів, що знайшло відображення в

музейних експозиціях. Яворницький дотримувався колекційного принципу по¬

дачі еспонатів, залучаючи й допоміжний матеріал (моделі, муляжі тощо). Експо¬

зиційна діяльність Яворницького знайшла апробацію не тільки в музейних за¬

лах, але й на виставках, передусім XIII археологічного з їзду (1905) та Південно¬
російській обласній сільськогосподарській, промисловій і кустарній виставці
1910 р. в Катеринославі. Для останньої Дмитро Іванович розробив проект експо¬

нування української селянської садиби з Мишуриного Рогу Верхньодніпровсько¬
го повіту. Ця експозиція супроводжувалася співами кобзаря М. Пасюги18.

Яворницький мріяв створити архітектурно-етнографічний музейний ком¬

плекс просто неба, де б демонструвався запорозький курінь. У 1912 1914 рр. ве¬

лося спорудження нового будинку музею (додаткового), в якому планувалося де¬

монструвати відкриті фонди.
Яворницький був неперевершеним екскурсоводом, поясненнями котрого

відвідувачі зачаровувалися. Вченому допомагав його талант художньо-емоційного
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сприйняття минулого, образно-естетичне осягнення історичної дійсності, чудова

мова. Натхненна розповідь «запорозького батька» сприяла пробудженню інтересу
до історії України, запорозького козацтва, до минулого рідного краю. Селяни

Таврійської губернії, що відвідали музей у 1913 р., звернулися до Дмитра Іванови¬

ча з такими словами: «Ваша виразна мова ласкаво лунала у тому будинку і, відкри¬
ваючи нам очі про нашу любу старовину, твердим грунтом залягала у нашу пам ять

і роїла багато думок»19. Й тут на думку спадає визначення Карлейля про те, що

«історія це та ж сама поезія, тільки треба вміти її розповісти». З цим погод¬

жується й О. Шпенглер, наголошуючи, що про історію повинен розповідати поет.

Яворницький органічно поєднував музейні екскурсії з екскурсіями на

дніпрові пороги. Багатьої вабила подорож з Яворницьким, його захоплююча роз¬

повідь про пороги та історичні події, що відбувалися тут. За висловом Є. Чика-

ленка, «проїхатись з Яворницьким дніпровими порогами се ж пережити всю

минувшину, уявити у всіх дрібницях запорозьке життя»20.

Завдяки невтомній праці Яворницького та його сподвижників музейне зібран¬
ня стало неоціненною джерельною базою з історії та культури Придніпров я та

інших регіонів України. До вивчення музейних колекцій зверталися вчені різних
галузей гуманітаристики. Російський музей цікавився матеріалами І. Рєпіна, му¬

зейна колекція кам яних баб знаходилась в ареалі наукових дослідів відомого ар¬

хеолога Т. Пассек, з колекцією церковного шиття працювали аспірантки ака¬

деміка Ф. Шміта Є. Верченко та К. Берладіна, колекція українського одягу при¬

вернула увагу аспірантки академіка Д. Багалія В. Білецької, колекція зброї була

у центрі уваги Київського відділення Російського Військово-історичного товари¬

ства21. У 1910 р. в музеї працював філологічний семінарій професора Київського

університету В. Перетца, якого вельми зацікавили писемні пам ятки, передусім
євангелія, що їх досліджувала В. Андріанова-Перетц22.

Проте музейне зібрання виявилося потрібним не тільки науковцям, але й мит¬

цям у створенні їх шедеврів. Актори, режисери, письменники, композитори, маля-

ри постійно зверталися до музейних колекцій, а також за консультаціями й пора¬

дою до Яворницького. Серед них славнозвісні І. Рєпін, М. Кропивницький,
П. Саксаганський, М. Лисенко, М. Старицький, Б. Грінченко, М. Коцюбинський,
С. Васильківський, М. Самокиш, О. Слатіон, М. Вороний таін.

Про високий авторитет музею ім. О. Поля та його директора свідчать численні

подарунки, що їх робили музею приватні особи та музейники з інших регіонів.

1916 р. відома українська актриса Н. Дорошенко, дружина історика Д. Дорошен¬
ка, запропонувала Яворницькому свій чудовий український костюм й при цьому

зазначила: «Через що саме хочу продати його Вам, а не Біляшівському, через те,

що цей відділ у Вас багатчий, і хочу, щоб у Вашому музею залишилась про мене

пам ятка»23. Архівіст, колекціонер і директор музею з Білої Церкви С. Дроздов
подарував музею цінні документи XVIII ст., серед яких рапорти кошового

П. Калнишевського. Своїм хрещеним батьком в музейній праці вважав Явор¬
ницького відомий археолог, організатор краєзнавчого музею в Таганрозі
М. Міллер (на еміграції він став професором).

Яворницький посідав одне з провідних місць у музейному співтоваристві Ук¬

раїни. Про це свідчать його творчі стосунки з колегами. Професор М. Сумцов, як

завідуючий етнографічного музею Харківського історико-філологічного товари¬
ства, прохав Яворницького надіслати предмети народного побуту та книжки до

бібліотеки цього музею (1906 р.)24. Наприкінці 1920-х рр. Дмитро Іванович допо¬
магав директорові музею українського мистецтва С. Таранушенкові у

дослідженні української церковної архітектури25. Постійно консультувався з

Яворницьким співробітник краєзнавчого кабінету при Черкаському музеї
В. Дашкевич26. Директор Київського музею старовини і мистецтв М. Біля-
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шівський прохав у Яворницького шевченківські матеріали для виставки, а під
час першої світової війни планував у разі потреби перевезти колекції! Київського

музею до музею ім. О. Поля у Катеринославі27. У 1902 р. Яворницький допомагав
в організації 1-ої міжнародної виставки одягу. По допомогу в атрибуції пам яток

звертався до нього Б. Грінченко, коли укладав каталог колекцій музею В. Тар-
навського (1900 р.)28.

Серед музейних діячів України та Росії, з якими Яворницького пов язували
творчі стосунки, окрім вже зазначених, були також: С. Баран-Бутович
(Чернігівський музей), Є. Рудинська (музей діячів науки та мистецтва України),
М. Попов (музей Харківського університету), О. Орєшніков, В. Городцов,
В. Щепкін (Історичний музей в Москві), Б. Варнеке (музей Одеського товариства

історії та старожитностей), Н. Онацький (Сумський художньо-історичний му¬

зей), В. Бабенко, В. Ступницький (Вовчанський музей), М. Сібільов (Ізюмський
округовий музей), М. Петров (музей Київської духовної академії), Р. Данковська
(музей Слобідської України), О. Діброва (Червоноградський музей), В. Козлов-
ська (археологічний музей ВУАН), X. Попов (Донський музей в Новочеркаську),
П. Рулін (Український театральний музей ВУАН), П. Садік (музей Полтавського

земства), В. Гошкевич (Херсонський музей), О. Хребтов (Межигірський музей),
Ю. Сіцінський (Кам янець-Подільський історико-археологічний музей), В. Щер-
баківський, М. Рудинський (Полтавський музей) та багато інших.

Творча допомога була звичайним явищем в міжмузейних стосунках. Так, му¬

зей Одеського товариства історії та старожитностей допоміг музею ім. О. Поля

зробити копії портретів братів-козаків Шиянів, що сьогодні прикрашають музей¬
ну колекцію. Власниця приватного музею в селі Круглик (Лубенщина) К. Скар-
жинська протегувала Яворницькому в його знайомстві з музейниками Петербур¬
га29. Пропонував свої послуги щодо повернення експонатів відомий колекціонер
і музейник М. Гедройць30.

У свою чергу, Яворницький вельми прислужився іншим музеям та ко¬

лекціонерам у формуванні й атрибуції колекцій. Деякі пам ятки з власної ко¬

лекції Яворницького (ще до відкриття музею ім. О. Поля) надійшли до приватних

збірок К. Скаржинської та В. Тарновського.
Великою заслугою Д. Яворницького є також збереження творчого потенціалу

музейної справи в Україні під час утисків з боку тоталітарної системи. Багатьом

музейникам України надав Яворницький можливість займатись улюбленою пра¬

цею. Сам знаходячись під прискіпливим оком системи, Дмитро Іванович не боявся

підтримувати, заступатися, прохати, влаштовувати на роботу до музею, залучати в

Дніпробудівську експедицію тих музейників, що зазнали утисків. Наприкінці
1920-х рр. розпочалася перевірка музеїв робітничо-селянськими інспекціями, ско¬

рочення штатів, звільнення співробітників старої школи, реорганізація музейної

структури. Так, за «примиренське ставлення до справ музею» був звільнений з

Херсонського музею археолог А. Добровольський, якого Дмитро Іванович запросив
до Дніпробудівської експедиції. А. Добровольський дякував Яворницькому за те,

що він надав йому можливість існувати «до одержання нової посади, не пориваючи

з наукою»31. В музейному співтоваристві України того часу було відомо, що в

Дніпропетровському музеї у Яворницького можна знайти притулок і займатися

улюбленою музейною працею. В різні часи в музеї працювали відомі музейні
фахівці й вчені: В. Бабенко, А. Скляренко, М. Подосинніков, М. Сластіон, Т. Ро-

манченко, В. Білий, А. Добровольський, П. Козар, В. Соляник, П. Смолічев,
Т. Кіранов, В. Грінченко, О. Тахтай, М. Міллер, М. Залізняк, П. Матвієвський,
М. Рудинський, В. Кравченко, В. Пархоменко, Г. Гербільський таін.

Яворницький зосередив у музеї значні наукові сили. Насамперед він вбачав по¬

дальший розвиток музейної справи в її науковому спрямуванні. Людина творча, із
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сильною дослідницькою домінантою, Яворницький сам вів активну наукову-

дослідну роботу й залучав до неї інших. Завдяки науковому авторитетові Яворни¬
цького Дніпропетровський крайовий історико-археологічний музей (так називався

заклад з 1926 р.) був одним з небагатьох музеїв України, що мав у 1920-х рр.

аспірантуру при науково-дослідній кафедрі українознавства, яку очолював Яворни¬
цький32. Його аспіранти П. Матвієвський, П. Козар, А. Новак, І. Степанів, Т. Гав¬

риленко провадили дослідження у галузі історії, археології, етнографії, фольклору.
П. Козар досліджував історію дніпровських лоцманів, І. Степанів історію запоро¬

зьких козаків, Т. Гавриленко запорозький фольклор.
Серед наукових осягнень музею широке вивчення території будівництва

Дніпрельстану, а також підготовлений Яворницьким документальний збірник
«До історії Степової України» (1929), історично-географічний нарис «Дніпрові
пороги» (1928) й, нарешті, 1-й том наукового збірника музею (1929). Останнє ви¬

дання здобуло високу оцінку вітчизняних та іноземних фахівців. У такий спосіб

музей під керівництвом Яворницького зробив вагомий внесок у розвиток ук¬

раїнської історичної науки.
Дніпропетровський музей і його директор були добре відомі далеко за межами

України. До Яворницького зверталися відомі іноземні дослідники: чеські вчені

Ф. Поспішил, Л. Нідерле, директор Штейбурзького музею в Рьомгільді професор

Д. Гьотце, професор Кембриджського університету Е. Мінне, президент клубу
«Запорожжя» в Пітсбурзі (США) М. Мілоєвич та ін.

За директорства Яворницького музей перетворився на центр історико-
краєзнавчих досліджень, охорони пам яток старовини й мистецтва, на центр про¬

пагування історичних знань. За період керівництва Яворницького на базі музею

функціонували губернська вчена архівна комісія (1903 1916), губархів, науко¬

во-дослідна кафедра українознавства (1920-ті рр.), комплексна наукова експе¬

диція на Дніпробуді (1927 1932) та ін.33

Музейна діяльність Яворницького здобула високої оцінки з боку його сучас¬
ників колег і широкої громадськості. Більше того, українська інтелігенція
вважала діяльність Яворницького на посаді директора музею справою вельми

важливою для культурно-національного розвитку. І коли у 1905 р. Дмитро Івано¬
вич вирішив покинути Катеринослав, відомий полтавський громадський діяч
М. Дмитрієв писав Яворницькому: «Дуже велика школа для музею і всієї справи,
коли Ви покипите Катеринослав. У нас я дуже радий бачити Вас, але ж шкода

розпочатого діла на Запоріжжі»34.
З улюбленим музеєм пов язані й трагічні сторінки в житті Яворницького.

У 1933 р. літній академік був обвинувачений в «українському буржуазному
націоналізмі» й вигнаний з музею35. Поки розглядали його справу, він не одер¬

жував платню. До моральних та матеріальних страждань додалися ще й фізичні.
Не можна без болю читати листа Яворницького до його приятеля О. Коваленка:

«Так, друже мій Олекса Васильовичу, мене зовсім вичистили з музею... Настрій
у мене надзвичайно тяжкий. Боюсь сам за себе»36. Так закінчилася епоха Явор¬
ницького в музеї.

Не можна перебільшити внесок, що його зробив Яворницький у розвиток му¬

зейної справи в Україні. Він створив музей, який став центром музеєзнавства,

пам яткоохоронної діяльності, краєзнавчих досліджень, камеральної та

едиційної археографії, археології, етнографії, фольклористики, спеціальних
історичних дисциплін37. Високий фаховий рівень відзначав екскурсійну та

лекційну діяльність музею. Окрім того, Яворницький як визначний музейний ав¬

торитет, сприяв зміцненню творчих контактів між музейниками України, актив¬

ному формуванню соціальної мережі музейної справи. Музейне співтовариство
високо цінувало Яворницького, його подвижництво, допомогу. Музей, створений
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і керований Яворницьким, став невід ємною складовою української культури. За
визначенням історика В. Біднова, Яворницький «віддав музею не то що знання

та сили, а й ціле життя своє, вславив й прикрасив музеєм всю Катеринославщи-
ну»38. Щиро дякували Яворницькому за цю корисну працю його сучасники, дя¬

куємо ми й, безумовно, дякуватимуть також прийдешні покоління.
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СИМОН ПЕТЛЮРА

І ДРУГИЙ ЗИМОВИЙ ПОХІД

Сергій ЛИТВИН

роблема Другого Зимового походу, який став останньою відчайдуш¬
ною і героїчною спробою армії Української Народної Республіки
(УНР) в листопаді 1921 р. збройним шляхом відновити українську

державність, залишається малодослідженою та суперечливою в українській
історіографії.

Радянською історичною наукою ця проблема замовчувалася, а якщо і згадувала¬

ся, то переважно з означенням як «набіг банди Тютюнника на радянську територію».
Українська зарубіжна історіографія Другого Зимового походу також є незнач¬

ною. Цій проблемі присвячено праці І. Мазепи, М.Старовійта1, низку статей у

збірниках та журналах: П.Ващенка, І. Рембловича, Г. Рогозного, М.Середи,
Р. Сушка, М. Чижевського, С. Чорного, О. Шпілінського, В. Яновського та інших2.
Вони містять багато суперечностей, суб єктивних тверджень, різночитань гео¬

графічних назв, розбіжностей у датах, прізвищах, військових званнях, неточнос¬

тей щодо місць подій тощо.
Суперечливі і малооб єктивні оцінки Другого Зимового походу залишив у

своїх спогадах його керівник Ю. Тютюнник3.

У сучасній історіографії ця проблема частково висвітлена в працях Г. Бурна-

шова, В. Вериги, В. Сідака, І. Срібняка4.
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Окремі аспекти парти-

зансько-повстанського

руху і Другого Зимового

походу в контексті ук¬

раїнсько-польських сто¬

сунків аналізуються в

праці львівських істо¬

риків Б. Гудя та В.

ка, присвяченій питан¬

ням українсько-поль¬
ського військово-політич¬

ного співробітництва
1917 1921 років5.

Багато нових архів¬
них документів стосовно

подій і учасників Друго¬
го Зимового походу міститься в працях І. Біласа і В. Сергійчука6.

Цінний джерельний матеріал з цієї проблеми зберігається у фондах Централь¬
ного державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВОВУ)
і Центрального державного архіву громадських об єднань України (ЦДАГОУ).
Це, насамперед, накази Головного Отамана, в яких викладено конкретні завдан¬

ня, система зв язку і передачі наказів, взаємодії з повстанськими загонами, по¬

станови уряду, розпорядження С. Петлюри міністерствам, посольствам, дипло¬

матичним місіям, його листи до державних і військових діячів тощо.

Матеріали і документи про діяльність Повстансько-Партизанського Штабу

(ППШ) і керівництво ним з боку уряду і Головного Отамана частково збереглися
у Військовому архіві та Бібліотеці Народовій у Варшаві, мікрофільми з яких є та¬

кож у Центральному державному історичному архіві України (ЦДІА) у Львові.

Вони містять дані про сили повстанців: їх чисельність, місця дислокації та струк¬

туру, якої набув повстанський рух під керівництвом ППШ, відомості про струк¬

туру самого штабу, матеріали про розробку бойових завдань для частин армії
УНР в екзилі та для підпільних і партизанських угруповань на випадок рейду
військ на територію радянської України й вибуху там широкого антирадянсько-

го повстання.

Суперечливість оцінок Другого Зимового походу в історіографії та джерелах,

а особливо в контексті місця і ролі в ньому С. Петлюри, звинувачення його в не¬

вдачі походу, у браку енергії, в нездатності керувати державними і військовими

справами, в некерованості ППШ з боку Головного Отамана і протиріччях з

Ю. Тютюнником тощо, спонукала автора до їх критичного аналізу в цій розвідці.
Такий аналіз вимагає від нас насамперед уважного погляду на ситуацію, в

якій опинились уряд і армія УНР після переходу в листопаді 1920 р. на територію
Польщі. С. Петлюра оцінює цю ситуацію «не як ліквідацію нашої державности,
не ліквідацію наших державних зусиль, а як ліквідацію однієї з мілітарних
спроб з окупантською владою України»7.

Політичне і військове керівництво УНР вживало всіх заходів, щоб відступ з

рідних теренів не призвів до поширення анархії і розбрату в лавах армії. Вже 23 ли¬

стопада 1920 р. С. Петлюра наказом Головного Отамана Військ УНР заборонив роз¬

пускати будь-які військові відділи, які мали бути зосереджені «на загальних умовах

інтернування в цілях організації і підготовчої праці для повернення на Україну»8.
Він залишався глибоко переконаним, що перемога здобувається та забезпе¬

чується лише військовою силою і надавав військовому чинникові першорядного
значення в справі осягнення української незалежності. В статті «Чергові пробле¬
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ми військового будівництва в українській літературі» С. Петлюра писав: «Нація
повинна зрозуміти вагу ідеї оборони Батьківщини, бо від того, чи іншого усвідо¬
млення її залежить життя або смерть державного існування нації, її воля і розви¬

ток, чи занепад і державна загибель. Геній нації зуміє подолати і технічні пере¬

шкоди для оборони держави і всякі інші труднощі, коли ідея оборони її, як

вільна повинність і природня потреба, увійшла в свідомість народної маси, стала

органічним елементом національної думи»9.
У листі до заступника голови дипломатичної місії у Варшаві Л. Михайлова від

З грудня 1920 р. С. Петлюра і А. Лівицький звертали увагу, щоб місія домагалась
від польського уряду збереження української армії, яка, не втративши своєї

єдності і боєздатності, перейшла кордон у доброму моральному стані. Вони

підкреслювали, що «уряд УHP має право вимагати від уряду Польської Річі По¬

сполитої за союзну поміч, виявлену Польщі в скрутний мент боротьби проти

спільного ворога, певних компенсацій як матеріальних, так і моральних за недо¬

держанням тих умов, які були в свій час заключені поміж двома союзними Уря¬
дами. Уряд УНР, його апарати і військо, хоч і в змінених обставинах, не підляга¬
ють і не можуть підлягати ліквідації, бо в противному разі допущена була би яв¬

на несправедливість і насильство над правно-державною організацією Ук¬

раїнського народу, який в невимовно тяжких услів ях дав послугу як Річі Поспо¬

литій, так і цілому європейському світові своєю неустанною боротьбою проти

соціально-економічної анархії та безладдя правового, що нав язують цілому
світові большевики»10.

Для підтримання боєздатності армії С.Петлюра висунув цілу низку пропо¬

зицій, а саме: українське військо не повинно змішуватись з інтернованими
російськими частинами; окремі тактичні одиниці (дивізії, бригади, курені, бата¬

реї) мають зберегти свою організацію і штаби, а муштрові старшини повинні за¬

лишитися на своїх посадах; українське вояцтво має бути забезпечене медичним

обслуговуванням та нормальним харчуванням; старшинський склад армії кори¬

стується правом вільного пересування у межах Польщі та вільного виїзду за кор¬

дон за дипломатичними паспортами; можливість внутрішньої урядової праці для

підготовки до повернення в Україну11.
Інструкцією Міністерства військових справ Польщі від 2 грудня 1920 р. було

внормоване правове становище армії УНР. У ній армія УНР трактувалася як

дружня та союзна. Інструкція зобов язувала польську адміністрацію забезпечити

відповідні умови перебування інтернованих у таборах: організувати харчування

та медичне обслуговування, підготувати необхідну кількість бараків12.
Вже невдовзі заходами С. Петлюри та голови Української Військово-

Ліквідаційної комісії генерал-поручника В. Зелінського у порозумінні з поль¬

ськими урядовими колами армія УНР була переміщена до шести таборів: (Алек¬

сандрова Куявського (4-та Київська і 6-та Січова стрілецька дивізії), Вадо-
виць (Окрема кінна дивізія і 1-ша Запорізька стрілецька), Петракова (Штаб
Дієвої Армії і Кулеметна дивізія), Щипйорна (2-га Волинська і 3-я Залізна

дивізії), Ланьцута (Окремий корпус кордонної охорони і 5-та Херсонська
стрілкова дивізія), Ченстохова (урядовий і армійський запас)13. Крім цього, у

м.Ченстохові на цивільному становищі були розміщені урядовці і старшини
Військового міністерства і Генерального штабу Армії УНР14. Уряд УНР та Голо¬

вний Отаман зі своєю військовою та цивільною канцелярією розмістились у Тар-
нові в готелі «Брістоль». Пізніше для розміщення інтернованих було відведено

ще два табори в Стшалкові і в Ченстохові. У Вадовицькому таборі продовжила
свою працю Спільна Юнацька школа, готуючи кадри українських старшин.
Всього в таборах на 20 січня 1921 р. нараховувалося 17464 старшин і козаків Ук¬

раїнської Армії15. Згодом чисельність інтернованих в польських таборах зроста-
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ла, і на кінець 1921 р. сягала близько ЗО тисяч чоловік. Всього ж українська
політична еміграція в той час нараховувала понад 100 тисяч чоловік16.

Розуміючи значення згуртованої і боєздатної армії для відновлення ук¬
раїнської державності, Петлюра наполягав: «Я хотів би, аби Правительство зро¬
било все, що воно тільки може зробити, пам ятаючи, що це справа першорядної
ваги, і що нашим моральним і державним обов язком є дати війську останню

копійку державних ресурсів... Програму заходів уряду щодо війська прошу

невідкладно мені представити і утворити поміж собою спеціальний апарат для

неуклінного і постійного контролю над цією справою»17. При цьому він за¬

стерігав, щоб при опікуванні уникати партійної чи якоїсь спеціальної тенденції,

бо «військо не може бути знаряддям певної партії чи угруповання; воно є здобут¬
ком цілої нації, цілої держави, знаряддям її і чинником державного

будівництва»18.
С. Петлюра проводить велику практичну роботу по зміцненню армії. Наприкінці

січня 1921 р., згідно з «Законом про вище військове управління» від 12 листопада

1920 р., була створена Вища Військова Рада (ВВР) армії УНР. Головою ВВР С. Пет¬

люра затвердив генерал-поручника М. Юнаківа19. Рада мала право попереднього

розгляду всіх законодавчих актів, що стосувались Збройних Сил Республіки.

Водночас з турботою про збереження і зміцнення армії С. Петлюра приділяв
велику увагу підтримці партизансько-повстанського руху в Україні, підготовка
до розгортання якого почалася ще до відходу армії УНР у листопаді 1920 р. за

Збруч. З особливими дорученнями Головного Отамана в більшовицькому тилу

«були залишені старшини й козаки, а також окремі військові відділи для ор¬

ганізації... активних партизанських виступів»20. З таборів інтернованих за його

наказами із спеціальними завданнями у різні губернії України відряджалися

старшини армії УНР21. Для координації повстансько-партизанського руху на по¬

чатку грудня 1920 р. наказом № 73 по Головній Управі Генерального штабу армії
УНР було створено Відділ повстанських організацій на чолі з підполковником

генштабу В. Зеєгоршем у складі 5 осіб22.

Проте Відділ повстанських організацій уже не відповідав рівню завдань по¬

встансько-партизанського руху. Тому на засіданні Ради Народних Міністрів
21 січня 1921 р. С. Петлюра порушив питання «про необхідність всебічної роботи
Уряду у справі організації повстання в Україні проти московської окупаційної
влади»23 і згідно з рішенням уряду при Головній Команді Військ УНР був сформо¬
ваний спеціальний орган Партизансько-Повстанський Штаб (ППШ). За пропо¬

зицією генерал-хорунжого В. Петріва, ППШ мав підлягати безпосередньо Голо¬

вному Отаману Військ УНР С. Петлюрі як головнокомандуючому всіх ук¬

раїнських регулярних і повстанських військ24. Штаб мав вирішувати всі питання,
пов язані зі збройною протидією більшовицькій владі та впровадженням у життя

широкої системи організації майбутнього загального збройного повстання для по¬

валення радянської влади в Україні. Крім того, керівництво ППШ готувало

збройні формування армії УНР до переходу через польсько-радянський кордон.
Очолив ППШ досвідчений фахівець партизанської боротьби генерал-хорун-

жий Ю. Тютюнник, що був одним із героїв першого Зимового походу і мав знач¬

ний вплив серед повстанців в Україні. 16 лютого 1921 р. його було обрано членом

Вищої Військової Ради з правом вирішального голосу25.
Структурно ППШ складався з відділів: оперативного (на чолі з полковником

Ю.Отмарштайном), організаційного (полковник Л. Ступницький), розвідуваль¬
ного (полковник О. Кузьминський), адміністративно-політичного (полковник
Добротворський).

Створення ППШ було здійснено зі годи Начальника Польської держави

Ю. Пілсудського і за безпосередньої участі польського Генштабу. Польська сторо-
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на взяла на себе зобов язання створити умови для переїзду і розміщення ППШ у

Львові, дозволила використовувати інтернованих українських старшин і козаків

як посланців в Україну, а також звільнити з таборів 2 тисячі українських вояків
та забезпечити їх необхідною амуніцією для походу в Україну і підняття широко¬
масштабного антибільшовицького повстання26.

Офіційна Варшава опинилася у вельми незручній ситуації. Поляки не хотіли

іти на повний розрив союзницьких стосунків з українцями, оскільки існування
УНР як буфера з Росією для Польщі залишалося життєво важливим питанням. З

цих міркувань польські військові власті, які допускали можливість нового ан¬

тибільшовицького походу, сприяли здійсненню планів українського керівництва.
У цій критичній ситуації С. Петлюра продемонстрував високу політичну

зрілість і розуміння того, що єдиним шансом, який давав надію на звільнення

України від більшовицької окупації, було продовження співпраці з Польщею, то¬

му докладав усіх зусиль, щоб зміцнити цю співпрацю.
Але на перешкоді були вимоги Москви до Польщі дотримуватися умов Ризь¬

кого договору, яким заборонялось існування антирадянських збройних угрупо¬

вань на території Польщі, і згідно з яким до 1 травня 1921 р. уряд УНР і Рада Ре¬

спубліки мали бути усунені за її межі. В меморандумі в справі унормування

польсько-українських стосунків в зв язку з ратифікацією Ризького мирного до¬

говору, міністерство закордонних справ УНР зазначало, що «на території Польщі
є: Рада Республіки, що складається з 65 послів; парламентарний уряд, що спи¬

рається на Раду Республіки і налічує 14 міністерств, персональні урядовці яких

вкупі становлять 1 697 чоловік; апарат закордонної політики і пропаганди, кот¬

рий складається з міністерства закордонних справ, а також 15 чинних посольств

і місій по всіх майже європейських державах; військо, що налічує 3 530 старшин

ill 500 вояків»27. Отже, уряд УНР і всі його організації втратили свій офіційний
статус і право легального існування на території Польщі, тобто продовжували

свою діяльність нелегально. Поляки фактично відмежовувались від відкритої
підтримки українських повстанців на своїй території, боячись спричинити цим

нову польсько-радянську війну.
А тим часом керівництво ППШ у тісному контакті з польським Генштабом

розробляло детальні плани всеукраїнського повстання. Кістяком повстання мали

бути частини армії УНР, що прийдуть із-за кордону. Дії цих частин, що складуть

1-у регулярну армію УНР, повинні будуть підтримати повстанські формування.
З них належало сформувати Окрему 2-у повстанську армію, яка мала складатися

з повстанських дивізій. Структурно повстанські сили були поділені на 5 груп,

котрі в свою чергу поділялися на райони.
На територію України направлялися емісари-маршрутники з літературою, ча¬

сописами, газетами, листівками. Вони доносили правду про діяльність і плани

уряду УНР головним чином до сільської інтелігенції, котра далі поширювала

інформацію до української громади. По всій Україні ходили агітатори і говорили

про С. Петлюру як єдиного, хто врятує народ від більшовицьких напасників, що
він, як народний месник, прийде з народною армією і знищить усіх більшовиків,
що обсіли Україну і обдирають її, везучи все до Москви.

В Україні тривала жорстока «воєнно-комуністична» політика з репресивними

каральними акціями та примусовим, із застосуванням військової сили, вилучен¬
ням хліба та інших продуктів. На підтвердження наведемо показовий фрагмент із

листа В. Леніна до командувача Південним фронтом М. Фрунзе: «Тов. Бухарін ка¬

же, що урожай на Півдні прекрасний. Тепер головне питання всієї радянської вла¬

ди, питання життя і смерті для нас, зібрати з України 200-300 млн. пудів»28.
Ця політика породжувала масовий спротив. Але повстання, що стихійно вибу¬

хали проти грабежів і знущань більшовицької влади, були не координовані. Ору-
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дували повстанці невеличкими групами, збираючись при потребі у великі

з єднання і розпускаючись, коли минала потреба, щоб легше було переховува¬

тись. Повстанці відбивали обози з награбованим майном і реквізованим хлібом,
влаштовували залізничні катастрофи, чинили атентати проти комісарів та

більшовицьких активістів.

Тому нагальним завданням ППШ стало формування на території України ко¬

ординаційно-керівних органів антирадянської повстансько-підпільної боротьби.
За участю його емісарів у Києві в березні 1921 р. створюється Центральний Ук¬

раїнський Повстанський Комітет на чолі з українським старшиною І. Андрухом,
скерованим в Україну ще наприкінці 1920 року. По всій Україні виникають гу¬

бернські, повітові, міські і сільські повстанкоми. Вони розгорнули формування

збройних загонів і підпільних груп.
Велася робота по створенню єдиного антирадянського фронту з іншими анти-

радянськими силами. Характерним у цьому відношенні є розвиток стосунків між
ППШ і атирадянською російською організацією «Російський політичний

комітет», очолюваною відомим діячем партії есерів Б. Савінковим. На його ос¬

нові за підтримки іноземних держав була створена організація «Народний Союз

захисту батьківщини і свободи», яку Б. Савінков намагався перетворити у все¬

російський координаційний антирадянський центр, для чого уклав угоди з уря¬

дом УНР та ППШ, білоруськими національними організаціями, Кубанською ра¬

дою і Донським козачим колом. Але погляди Б. Савінкова щодо долі української

державності і сумніви щодо суверенітету мабутньої України не призвели до

справжньої координації дій з цією організацією.
Таким чином, сформувався механізм підготовки та проведення операцій для

повалення радянської влади, який включав: центральний апарат ППШ, органи

управління партизансько-повстанськими формуваннями на території України,
самі партизансько-повстанські загони та підпільні групи.

За попереднім планом початок повстання передбачався на 20 травня 1921 року.
Але план не був реалізований, очевидно, через суперечності з Російським еваку¬

аційним Комітетом Б. Савінкова, збройні відділи якого мали підтримати наступ29.
На черговій нараді ППШ і польського командування, що відбулася 17 червня

у Варшаві, обговорювався новий план повстання. Однак українсько-польські
приготування стали відомі радянській розвідці, агентура якої проникла в ППШ.

Уряд УСРР засипав польську сторону численними нотами протесту, звинувачую¬

чи її в порушенні умов Ризького договору. Крім того, оволодівши даними ППШ

про підпільну антибільшовицьку мережу в Україні, Головне Політичне Уп¬

равління (ГПУ) арештувало і знищило майже весь склад Центрповсткому та

зліквідувало близько 6 тисяч повстанських груп і загонів, що фактично зазда¬

легідь прирекло майбутній похід на невдачу30.
У серпні 1921 р. в Каліші С. Петлюра провів військову нараду за участю Ко¬

мандирів дивізій (1-ї Вовк, 2-ї Загродський, 3-ї Удовиченко, 4-ї

Неліговський, 5-ї Ніконів, 6-ї Безручко), на якій вирішили перенести по¬

встання на пізніший час. За рішенням Головного Отамана фаза підготовки до по¬

ходу мала завершитися до 1 вересня 1921 року.

Момент початку походу був предметом довгих дискусій. Регулярно відбували¬
ся спільні наради представників ППШ і польського генштабу з питань виступу. У

стосунках з керівниками ППШ польські представники поводили себе не завжди

послідовно. У серпні 1921 р. Ю. Тютюнник змушений був погрожувати прийня¬

ти власне рішення про початок антирадянського повстання в Україні в разі по¬

дальших затримок виконання зобов язань, взятих на себе польською стороною31.
Втрачався час найвищого піднесення партизанського руху в Україні, яке при¬

падало на липень 1921 року. За даними ППШ в цей час нараховувалось 42 вели-
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ких партизанських загони. Серед них виділялися: загін Заболотного (район дій
Ольвіополь Балта), чисельністю до 6000 багнетів і шабель, 6-8 гармат, ку¬

лемети; загін Струка (Коростень Житомир Козятин), до 3000 осіб; загін Бро¬
ви (Новомосковськ Павлоград), 3000 багнетів, 1000 шабель, 27 кулеметів, гар¬

мати; загін Мордалевича (Радомишльський повіт), до 1220 багнетів; формування
Бондарчука, Завгороднього і Хмари (Черкащина), до 1200 багнетів; загін Удови¬
ченка (Полтавщина), до 1000 багнетів; «Надбузька Повстанська дивізія» (Гай-
синський і Уманський повіти), до 4000 багнетів і шабель. Крім того, діяло
повстанське з єднання Н. Махна (до ЗО тисяч осіб), щоправда, воно не підлягало

ППШ і дотримувалось власної тактики, а в серпні зазнало поразки.

У чекістських донесеннях значилось, що «загальна кількість бандитів у

1921 р. досягла 40 тисяч чоловік»32. Приблизно такі ж дані наводять і сучасні
вітчизняні та зарубіжні історики33.

Діапазон дій повстанських формувань був надзвичайно широкий: бойові опе¬

рації проти цілих з єднань, окремих загонів і залог регулярної Червоної армії,
диверсії на комунікаціях і засобах зв язку, терористичні акти проти партійних і

радянських працівників та активістів, зрив постачання продовольства з Ук¬

раїни, пропаганда і агітація, збір розвідувальної інформації.

Партизансько-підпільному рухові протидіяли регулярні війська Червоної армії
та загони чекістів. На липень 1921 р. у безпосередній близькості до польського кор¬

дону розташовувалось 126 000 багнетів і 22 000 шабель. Кордонна охорона склада¬
ла 15 000 багнетів і 1 000 шабель34. Вони здійснювали каральні акції щодо мирно¬
го населення. По селах проводилася мобілізація молоді до Червоної армії. З дезер¬
тирством велася шалена боротьба: ув язнювались родини втікачів, конфісковува-
лося їхнє майно, спалювалися оселі, спійманих втікачів розстрілювали. За раху¬
нок дезертирів поповнювалися підпільні партизанські формування35.

Закінчення війни на фронтах дозволило більшовикам кинути на придушення

повстанців значні сили радянських військ і органів держбезпеки, кращі частини

на чолі з уславленими воєначальниками М. Фрунзе, В. Блюхером, П. Дибен-

ком, Г. Котовським, О. Пархоменком36. Міністерство закордонних справ УНР у

донесенні-огляді Головному Отаманові від 10 вересня 1921 р. інформувало: «По¬

чинаючи з середини серпня большевицьке командування підводить безпосеред¬
ньо під кордон (на відтинок Проскурів-Кам янець-Могилів-Ямпіль-Бірзула)
багато нових піших і кінних частин з відповідною кількістю артилерії та інших

різних допомогаючих родів військ... Большевицьке командування до бувшої

раніше на Правобережжі в певному стратегічному угрупованні Червоної армії
підтягує значні сили з Москви, Лівобережжя і Кавказу»37.

За даними розвідки ППШ, у серпні 1921 р. в УРСР дислокувалося щонаймен¬
ше 14 стрілецьких і 4 кавалерійські дивізії, окрема прикордонна дивізія

Київського військового округу (3 бригади), окремі технічні частини,

авіапідрозділи, 23 бронепотяги тощо. Свої збройні формування мали органи

внутрішніх справ і держбезпеки. Нарощуючи потужність ударів по повстансько-

підпільному руху, вони нищили повстанські загони, викривали їх керівні органи
та підпільні групи в містах. На початку осені більшість повстанських формувань
було ліквідовано. Переважною їх формою стали невеликі маневрові загони, які

нараховували кілька десятків осіб і діяли здебільшого у лісовій місцевості38.
Дослідник Г. Бурнашов підрахував, що чекісти разом з частинами Червоної армії

в 1921 р. зліквідували: «бандитських» отаманів 444, рядових 29612. В боях з ни¬

ми захоплено 5 гармат, 266 кулеметів, 8898 гвинтівок, 392 револьвери та 169 бомб...

Важко уявити, зазначає він, щоб такою величезною кількістю зброї могли во¬

лодіти «банди», які нараховували в своїх рядах десятки тисяч народних месників. Ні,

це була всенародна боротьба за свою свободу, за незалежність своєї держави!»39.
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Такий репресивний тиск призвів до відчутного ослаблення повстанських сил.

За даними радянських дослідників, які, думаємо, значно занижені, загальна чи¬

сельність повстанських формувань на жовтень 1921 р. становила всього 830 та¬

бель і 440 багнетів. Рух антирадянського опору проявлявся здебільшого у

розрізнених нападах і диверсійних актах40.

Час для загального повстання було згаяно. На нараді ППШ з представниками

польського Генштабу 24-25 вересня у Львові, яка розглядала хід підготовки до по¬

ходу, польська сторона доводила, що рейд в Україну є бажаним, але не конечним.

При цьому вони посилалися на несприятливу атмосферу в УРСР, викликану спа¬

дом повстанського руху, та незавершеність організаційних моментів походу41.
Побоюючись дати підставу для агресії з боку Радянської Росії на Польщу,

польська сторона наполягала перенести його осередок від польсько-радянського

кордону в район Одеси-Ольвіополя і на Полтавщину. На практиці це означало,

що повстанські групи, перетнувши польсько-радянський кордон, змушені були б

пробиватися з боями далеко на схід, втрачаючи зв язок із базами постачання, що

ще більше ускладнювало успіх їхньої акції42.
Причиною зволікання початку повстання були також опозиційні протипольські

настрої і загроза вибуху визвольного руху населення на зайнятих поляками ук¬

раїнських землях. Очевидно, саме це підсилювало бажання поляків віднести центр
повстання подалі на схід і стримувало підготовку війська до походу, було причиною
невиконання поляками зобов язань щодо матеріального забезпечення рейду.

Суттєвою причиною був «внутрішній глибокий кризіс Польщі конфлікт
Пілсудського з частиною Сейма» і «більшовицька шалена агітація проти
Пілсудського», про що писав С. Петлюра голові уряду П. Пилипчуку в листі від

11 листопада 1921 року43.
І все ж нарада у Львові після заяви полковника О. Данильчука від імені Головного

Отамана С. Петлюри, що український Штаб хоче здійснити рейд в Україну за будь-яку
ціну, погодила дату виступу: початок рейду призначили на 10 жовтня 1921 року44.

Незважаючи на сумніви щодо доцільності походу в осінньо-зимовий період,
С. Петлюра вимагає від командування здійснення походу та проводить низку важ¬

ливих заходів. Для підвищення боєздатності та переведення всіх дивізій на одна¬

ковий стан і забезпечення належного розгортання в майбутньому, наказом Голо¬

вної Команди Військ УНР від 10 жовтня 1921 р. (Ч. 59) С. Петлюра започатковує

реорганізацію армії. Згідно з нею, всі озброєні сухопутні сили УНР за характером

своєї служби поділялися на польові, запасові і місцеві. Польові війська складали¬
ся з 6 дивізій, кожна дивізія з 3-х стрілецьких і 1 гарматної бригад, 1 кінного

полку і 1 технічного куреня. Передбачені чіткі штати, щоб при мобілізації всі лан¬

ки збільшувалися втроє, тобто армія могла розгорнутися в 18 дивізій45.
Однак вже 13 жовтня для прискорення реорганізації армії Головний Отаман

віддав наказ (Ч. 60) «негайно приступити до переформування дивізій, для чого в

кожній дивізії всі піші частини згорнути в одну бригаду 3-х курінного складу з

захованням кадрів всіх окремих частин майбутньої повної дивізії по основній ор¬

ганізації»46.
Наказом від 17 жовтня 1921 р. (Ч. 63) створюються короткострокові курси для

підготовки старшин47. А згідно з наказом від 20 жовтня (Ч. 64) посилаються гене-

рал-поручник В. Зелінський до Німеччини, а генерал-поручник М. Омелянович-

Павленко до Чехословаччини для студіювання літератури і матеріалів минувшої
світової війни та ознайомлення з Чехословацькою військовою літературою»48.

Військове міністерство і Генеральний штаб провели роботу щодо відпрацю¬
вання штатів та планів розгортання армії (відповідно з наказами Головної Коман¬

ди Ч. 59 і Ч. 60) чисельністю від 150 000 до 200 000 багнетів49. Але ці наміри не

вдалося реалізувати.
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Юрко Тютюнник

На подальшій долі походу негативно позначився

підписаний 7 жовтня 1921 р. під тиском уряду

РСФСР протокол між Польщею і Росією, за яким

польська сторона зобов язувалася розброїти ук¬

раїнські частини, що вже переміщувалися до

польсько-радянського кордону, та вислати за межі

Польщі С. Петлюру, а також Б. Савинкова та біло¬

руського генерала С. Буляк-Балаховича, які згідно

плану повстання мали одночасно здійснити

російсько-білоруський рейд50.
Завдяки прихильному ставленню офіцерів

польського Генштабу, які попередили Тютюнни¬

ка, вдалося обминути польські війська, послані на

роззброєння українських військ. Долаючи перепо¬

ни, повстанці зосереджувалися поблизу кордону в

районі Рівного.

Очевидно, неправдивими є дані, які наводилися

радянськими істориками, що «усього до польсько-

українського кордону було підтягнуто до 7 тисяч бійців армії УНР»51. Зосередити
таку кількість вояків ППШ не міг, оскільки поляки, як ми вже відзначали раніше,
зобов язувалися забезпечити зброєю та амуніцією тільки 2 тисячі чоловік.

Викладені вище обставини дають розуміння причин зволікання початку вис¬

тупу. Деякі автори, думаємо, безпідставно вдаються до звинувачення в цьому Тю¬

тюнника, як-то, зокрема, Я. Тинченко, який пише, що Ю. Тютюнник, підпоряд¬

ковуючись С. Петлюрі, насправді вів свою політику...»52
Офіційно Ю.Тютюнник став командуючим Повстанською армією тільки

23 жовтня 1921 р., про що свідчить організаційний наказ Ч. 1: «По наказу Голо¬

вного Отамана цього числа я вступаю в командування Повстанською Армією Ук¬

раїни. Генерал-хорунжий Тютюнник»53.

Начальником штабу армії був призначений полковник Отмарштайн. Всі ко¬

мандуючі групами та районами в Україні переходили з безпосередньої підлег¬
лості Головному Отаманові в розпорядження Ю. Тютюнника.

25 жовтня 1921 р., з нагоди початку походу, С. Петлюра послав Ю. Тютюнни¬

ку листа такого змісту: «п. Генерале! Виражаючи Вас, Повстансько-Партизансь¬
кий Штаб та старшин і козаків на велику справу звільнення Батьківщини нашої

від московського ворога, від щирого серця хочу побажати успіху в тій тяжкій бо¬

ротьбі, яку прийдеться провадити на Україні. Прошу передати старшинам і коза¬

кам мій привіт, а при розпочаттю справи з ясувати їм всю історичну вагу та

патріотичне значіння того великого акту самопосвяти, який вони виявляють, ви¬

рушаючи в Україну, щоб від ворогів її звільнити та розпочати працю для

національно-державної відбудови її. Щасти Боже і Вам і всім старшинам і коза¬

кам, що вирушають в далеку та тяжку дорогу, успіху і слави на добро і щастя
нашій Батьківщині»54.

Ю. Тютюнник із Штабом виїхав зі Львова до Рівного тільки 29 жовтня. 2 листо¬

пада 1921 р. з села Балашівка, що біля самого польсько-радянського кордону, він

доповідав С. Петлюрі: «До п. Головного Отамана! Подільський загін (під команду¬
ванням підполковника Палія) 700 чол. (мав бути кінний), 200 рушниць, 10 000 на¬

боїв, 5 кулеметів, 4 стрічки з набоями і 5 без набоїв, з 25 на 26 перейшов Збруч
(лише 12 кінних). 27 занято Кам янець-Подільський і Проскурів. Волинський
загін генерал-хорунжого Янченка разом з штабом генерала Тютюнника 900 ко¬

заків, 417 рушниць, набоїв 70 000, 32 кулемети з набоями і стрічками, 300 шабель,

15 списів, 500 ручних гранат. 35 % роззуті (босі), 50 % без шинелей, одяг решти ко-

5
0-32
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заків старий і подертий. Великий брак відчуваємо в білизні. Від 1-ї повстанської

групи Гулого донесень не поступило. Тютюнник»55.
Незважаючи на те, що польська сторона не надала необхідної кількості обіця¬

них коней, озброєння та спорядження, що в умовах ранньої зими лише половина

козаків була відповідно взута та одягнена, похід все-таки розпочався. Згідно пла¬

ну виступило три групи: Волинська головна, під безпосереднім командуван¬
ням Ю. Тютюнника, Подільська під командуванням підполковника М. Палія;
Бессарабська генерала А. Гулого-Гуленка, яка була ще в стадії формування.
Загалом вони нараховували до 1500 осіб56.

Радянське керівництво було детально поінформоване про підготовку рейду і

теж провело відповідні заходи. 10 листопада ВУЦВК прийняв постанову «Про
ліквідацію петлюрівських банд на Правобережжі», в якій, зокрема, говорилось:
(подаємо мовою оригіналу) «Преступные цели, преследуемые бандами уже изве¬

стны: разрушение железных дорог, сжигание ссыпных пунктов, убийства крас¬

ноармейцев и советских работников, ограбление крестьян, для того чтобы в ко¬

нечном итоге обеспечить работу польской военной партии, которая замышляет

новую войну против рабочих и крестьян Украины. Постановляем объявить Во¬

лынскую, Подольскую, Киевскую и Одесскую губернии на положении угрожаю¬

щем по бандитизму со всеми вытекающими отсюда последствиями»57. ВУЦВК
ставив перед частинами Червоної армії завдання ліквідувати наступ. На

підкріплення місцевих гарнізонів були кинуті війська 9-ї Кримської кава¬

лерійської та 44-ї і 45-ї стрілецьких дивізій.
В архівах автором віднайдено низку документів, якими спростовуються твер¬

дження щодо непоінформованості С. Петлюри про похід, його відстороненості від
справ тощо. Вони свідчать, що С. Петлюра мав постійну інформацію про хід рей¬

ду. Так, 11 листопада 1921 р. він пише голові уряду П. Пилипчуку: «отримав

відомості акції Гулого в районі Дністра»58. Йому ж 12 листопада повідомляє: «Із

цілком певних джерел (наочного свідка) можна установити, що отряд Палія не

розбитий, а розділився на дві половини, які виконують своє призначення»59. Та¬

кож йому 15 листопада 1921 р.: «Про відомості (невтішні) з України про похід...

Треба тільки нам зрозуміти обов язки, що історично падають на наші слабі плечі:

праці підготовчої побільше, не розділятись, не загострювати відносини, а купчи¬

тись, уникати і полагоджувати тертя!»60
Наявні історіографічні та архівні джерела тепер дозволяють досить детально

відтворити перебіг подій походу. Першою виступила Подільська група підпол¬

ковника Палія. 25 жовтня вона перетнула радянський кордон в районі Гусятина
і з безперервними боями здійснила 1500-кілометровий рейд окупованою ворогом

територією через Проскурівський, Летичівський, Любарський повіти, повертаю¬

чи на північ у Житомирський і Коростенський повіти, а потім на південний схід,
на м.Малин та с.Бородянку. Але їй не вдалося з єднатися з Волинською групою

для спільних операцій, хоч і сходились вони з протилежних боків в одному бою з

більшовиками під с. Леонівкою, не знаючи про це самі61. Цей прикрий факт
нез єднання груп мав фатальні наслідки, особливо для Волинської групи. 17 ли¬

стопада Подільська група сягає сіл Гута Катюжанська та Вахівка під Києвом, але

змушена була повернутися на захід і 6 грудня перейти польський кордон, прой¬

шовши шлях в цілому до 700 кілометрів. Командування оцінило цей рейд як виз¬

начний ВОЄННИЙ ПОДВИГ62.
Бессарабській групі доручалося відвернути увагу ворога від головного угрупо¬

вання Ю. Тютюнника. Але, перейшовши 19 листопада 1921 р. з околиць Бендер
на радянську територію, вона зіткнулася з переважаючими силами ворога і після

кількаденних виснажливих боїв, зазнавши чималих втрат, змушена була відійти
на територію Румунії.
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Юрій Отмарштайн

Повстанський загін ген. В. Нельговсько-

го, що перейшов в Україну ще в ніч з 19 на

20 вересня 1921 р., мав завдання налагоди¬

ти зв язок між Волинською групою Тютюн¬

ника і повстанськими загонами Волині.

Діючи в складних умовах ворожого пе¬

реслідування, що скеровувалось діючим у

загоні агентом, загін втратив зв язок зі шта¬

бом і не зміг виконати завдання, а з боями і

великими втратами відступив за кордон63.
Самостійно діяв також загін Гопанчука,

який мав зв язатися з поодинокими по¬

встанськими загонами і підіймати місцеве
населення. Загін пробився на Шепетівку,
пройшов міста Славуту, Полонне та Бру-
силів і 24 листопада досягнув села Гурівщи-
на, що на Житомирському шляху в 25 кіло¬

метрах від Києва, маючи намір з єднатися з

головними силами64.
Головна Волинська група під команду¬

ванням Ю. Тютюнника, перейшовши кор¬

дон в ніч на 4 листопада 1921 р., 7 листопа¬

да здобула Коростень, однак втримати місто

не вдалося. Під натиском переважаючих сил ворога група відступила на північ

від Коростеня на Дідковичі з подальшим маневром на південь в район Радомиш¬
ля, а потім на північний схід на Київщину. Набагато сильніший ворог скрізь че¬

кав на них на всіх маршрутах і у всіх важливих пунктах. Як свідчать учасни¬
ки рейду, «не було дня, майже не було години, щоб не було бою. Якщо не більші

маневрові бої з частинами Червоної армії, то дрібні сутички з окремими відділа¬

ми чону, чека, міліції»65. Більшовицьке командування кинуло проти Волинської

групи двотисячну дивізію Котовського. Втративши надію з єднатися з

Подільською групою Палія і не відшукавши загону Нельговського, Ю. Тютюн¬

ник, виключаючи можливість дальшого руху вглиб України, вирішив повернути

назад до кордону66. Було неможливо відірватися від кінноти ворога, а до того ж в

кожному селі були червоні відділи і треба було пробивати собі шлях з боями. Як

згадує Р. Сушко: «План, рішучість, хоробрість, консеквентність все було, але

був масово міцніший ворог, а що найголовніше він уже чекав на нас»67.
Постійний ворожий натиск, безперервні бої без сну і відпочинку, голод, сильні

морози, бездоріжжя, надлюдська перевтома до решти виснажували напівроздяг¬
нуте, майже беззбройне українське вояцтво. Лише фанатична віра в боротьбі за

волю допомогала терпіти ці нелюдські умови. 17 листопада під селом Малі

Міньки в районі містечка Базар група опинилася в оточенні. В запеклім бою, що

став останнім боєм Повстанської армії, понад 400 вояків загинуло, понад 500 по¬

трапили в полон, 359 із яких більшовики розстріляли68. Лише штабній групі з

частиною поранених, загальною кількістю до 100 осіб вдалося відірватися від пе¬

реслідування і 20 листопада перейти кордон.
Відтак похід закінчився трагічно і не приніс очікуваних результатів. Намір

підняти загальноукраїнське збройне повстання на повалення окупаційного ре¬

жиму в Україні закінчився невдачею.

Перша спроба проаналізувати причини невдачі рейду була зроблена в доне¬

сенні ППШ від 20 грудня 1921 р., в якому відзначалось, що поразка сталася че¬

рез слабку підготовку до походу, погане його матеріальне забезпечення, на¬
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явність у його підрозділах більшовицьких агентів, відсутність організованої сис¬

тематичної розвідки та належного керування бойовими діями69.
В офіційних документах та спогадах учасників походу окрім цих причин

відзначається зволікання з початком походу, наявність в Україні значних

більшовицьких сил, які репресивними ліквідаційними заходами підірвали сили

повстанського руху, а також непослідовність і роздвоєність політики Польщі що¬
до походу, на допомогу і підтримку якої змушений був орієнтуватись уряд УНР,
але не отримав ні відповідної кількості зброї, ні військового спорядження.

Важливою причиною поразки походу, на нашу думку, стала повна поінформо¬

ваність радянської сторони через агентів, що перебували в ППШ, а також в

близькому оточенні не тільки Ю. Тютюнника, а й самого С. Петлюри, про приго¬

тування і всі плани походу, структуру військ, матеріальні і людські ресурси то¬

що. Тепер з документів Всеукраїнської надзвичайної комісії (ВУНК), що зберіга¬
ються в Державному архіві СБУ70, документів фондів ЦДАВОВУ71 та інших дже¬

рел відомо про залежність і контрольованість ППШ агентурою радянських спец¬

служб, дезінформування штабу для прийняття хибних рішень і підведення сил

повстанців під удари противника. Документи засвідчують: починаючи з підго¬
товки і до свого трагічного завершення Другий Зимовий похід постійно перебував
під контролем і руйнівним впливом органів ВУНК.

Більшовики могли не допустити рейду, уникнути неминучого кровопролиття

та людських жертв або ж сконцентрувати достатню для відсічі кількість військ

на ділянках переходу кордону, що об єктивно означало приреченість спроб про¬

риву на територію УРСР, як це вони зробили з Бессарабською групою ген. А. Гу-
лого-Гуленка. Проте вони обрали тактику заманювання похідних груп в пастку

та нанесення нищівного удару, чим і досягли своєї мети, хоч бої були жорстоки¬

ми й з немалими жертвами з обох сторін.
Безпосередні учасники рейду вказують ще на одну причину надмірну

амбітність, честолюбство і самовпевненість Ю. Тютюнника, які спричинили

серйозні тактичні помилки. Так, О. Шпілінський писав: «Генерал Тютюнник пе¬

реоцінив інформаційні вісті з України й не зважив, що безоглядний масовий чер¬

воний терор, який лютував цілий рік, мусив, зрештою, ослабити активність

місцевого населення і що успіх загального повстання мусів обумовлятися не

надією на першу широку допомогу з боку населення, але першими бойовими

успіхами Повстанчої Армії»72. М. Чижевський стверджує: «Величезної по¬

встанської організації, яка об єднувала б майже всю Україну, про яку так багато

говорилося і на яку так багато покладалося надій, не було»73. Відомості, які над¬

ходили до штабу Ю. Тютюнника і, скоріше за все, від агентури ВУНК, в більшості

були фальшивими, а належна їх глибока перевірка не проводилась. Щодо впли¬

ву ВУНК на Ю. Тютюнника стверджує також С. Мечник, відзначаючи, що

чекісти докладно вивчили психологію начальника ППШ і грали на його

амбіціях74. Про відсутність критичного підходу до вибору людей за ознакою осо¬

бистої відданості, самозакоханість, нерішучість у прийнятті рішень такі риси

ген. Ю. Тютюнника відзначає також учасник походу В. Яновський75.

Поразка походу мала негативний вплив на український рух загалом. Починає

занепадати повстанська боротьба. Вкрай виснажені багаторічною важкою бо¬

ротьбою з окупантами повстанці складали зброю і віддавалися «на ласку»

більшовицькій владі, яка не шкодувала обіцянок прощення всіх «гріхів». Зало¬
ги більшовиків надалі більшали і міцнішали, а на весну 1922 р. був оголошений

суцільний червоний терор. Блокувалось кожне село і містечко, розстрілювали

всіх, хто був найменшою мірою причетний до «петлюрівського» руху.

За цих умов С. Петлюра подавав зразок стійкості і витримки. 2-4 грудня він

провів нараду за участю Військового міністра, Начальника Генштабу, Генераль¬
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ного Інспектора, Начальника Військово-Ліквідаційної комісії і деяких коман¬

дирів дивізій, на якій було «обговорено, які завдання стоять перед Державним
осередком і практичні шляхи, якими ці завдання осягнути»76. Під враженням

наради С. Петлюра 5 грудня 1921 р. пише листа до прем єр-міністра «Про чергові
завдання боротьби проти окупаційної влади на Україні», в якому на десятьох

сторінках щільного тексту грунтовно виклав програмні завдання майбутньої бо¬

ротьби. Він, зокрема, пише: «Почуття обов язку не може позволити нам припи¬

нити боротьбу, яка може бути розрахована не на короткий час... Здорові сили на¬

шої еміграції переживають новий етап нашої боротьби і виконають ті завдання,

які стануть, як завдання державної ваги перед Державним нашим центром»77.
Отже, Другий Зимовий похід, що мав ціль скоординувати повстанські дії і

призвести до повалення радянського режиму в Україні, за складних і несприят¬
ливих обставин та під тиском цілої низки причин закінчився трагічно і не приніс
очікуваних результатів. Підняти загальноукраїнське збройне повстання не вда¬

лося. Але героїзм і самопожертва учасників походу в ім я виборення української
державності, їх патріотизм і любов до України залишаються взірцем виконання

обов язку перед народом і державою.
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РОМАН В. ВИННИЧЕНКА

«НА ВЕСАХ ЖИЗНИ»

У ДЗЕРКАЛІ РОСІЙСЬКОЇ КРИТИКИ

Ніна КРУТПСОВА

орифеї українського слова і численні критики здавна відзначали
оригінальність і яскравість таланту Володимира Винниченка. У тво-

pax письменника приваблювала художня майстерність, сміливість не¬

втомного пошуку істини, жага справедливості й правди. «Это честный худож¬

ник, писав один з його сучасників, он не лжет ни себе, ни другим, правдиво

рисует он все, что видит и чувствует... Натура смелая, страстная, с большим тем¬

пераментом, с кипучей, знойной кровью, он в то же время весь в полосе общече¬
ловеческих, демократических интересов»1.

Сучасна хвиля суспільної уваги до тих видатних культурних цінностей, що

протягом довгого часу переслідувалися або зневажалися, сприяє їх «відроджен¬
ню», а це, в свою чергу, дає можливість відтворити цілісну картину мистецтва

XX сторіччя. До таких цінностей слід віднести й твори В. Винниченка в усьому

обсязі: оповідання, новели, нариси, повісті, романи, драми, фейлетони, літера¬
турно-критичні та публіцистичні праці, щоденники та «відкриті листи» (один з

улюблених жанрів письменника). Проте сьогодні головну увагу дослідників звер¬

нено на «малу прозу», почасти на драматургію2, у той час як вивчення романів і
повістей лише починається3. Виняток становлять романи «Сонячна машина» та

почасти «Записки кирпатого Мефістофеля», яким присвячені розвідки Г. Сива-

ченко, А. Волкова та інших авторів. Між тим у 1911 1916 рр. письменник ство¬

рив цілу низку романів «Рівновага», «По-свій» (незаверш.), «Божки», «За¬
повіт батьків», «Хочу!», що свого часу набули чималого розголосу, викликали

дискусії та суперечливі оцінки української та зарубіжної критики. Згодом, у ра¬

дянські часи, ці твори замовчувалися, а якщо навіть зрідка згадувалися, то з

обов язковою зневажливо-негативною оцінкою («ренегатські», «політично-пор¬
нографічні», «декадентські» тощо). Зараз є повна можливість об єктивного,

всебічного розгляду романістики Винниченка, в якій гостро (хоч не завжди без¬

заперечно) поставлено питання моралі й етики, відтворено соціальну й духовну

атмосферу епохи, змальовані нові виразні типи українських інтелігентів різних
поглядів і світобачень, їхні пошуки, падіння, відновлення і надії. Естетичні но¬

вації митця слова виявляються і в розкритті глибин людських душ, і в манері
повіствування, в особливостях жанрових форм.
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Історико-функціональний підхід до творчості Винниченка дає можливість ви¬

разніше висвітлити питання про її роль і місце в світовій літературі, виявити ха¬

рактер і причини популярності романістики письменника. Відомо, що

національний твір, увіходячи до інонаціонального середовища та сприймачись
критиками й читачами іншої ментальності, інших культурних традицій, може

повніше виявити свої «потайні» смисли, складний синтез національного й за¬

гальнолюдського.

Ще до появи в російській пресі першого роману Винниченка «На весах жиз¬

ни» («Рівновага») його твори «малої форми» вже ставали відомими читачам

Росії. У 1907 1909 роках у різних газетах і журналах друкувалися російські пе¬

реклади оповідань українського митця («Момент», «Голод», «Раб красоты», «Зи¬

на», «То, что выше нас»)4. У 1910 році поряд з окремими творами Винниченка

(«Купля», « Момент», « Темная сила») виходить друком перша збірка його худож¬
ньої прози російською мовою в серії «Универсальная библиотека» (видавництво
«Польза»). Крім того, М. Горький мав намір видати чотиритомну збірку Винни-
ченкових творів у популярному в 1900-і роки книговидавництві «Знание». На

жаль, цей намір не здійснився, головним чином через цензурні утиски, ма¬

теріальні та судові переслідування горьківського видавництва в Росії5. Лише од¬

не оповідання («Кузь и Грицунь») з явилося в 37-му збірнику «Знание» (1911 р.).
В тому ж році починається публікація дев ятитомного видання творів Винничен¬
ка в російських перекладах, яке згодом (з 1915 р.) повторюється з певними зміна¬

ми та додатками. У той же час продовжується публікація оповідань, повістей та

романів письменника у збірнику «Земля», в російських журналах («Современ¬
ный мир», «Новый журнал для всех», «Заветы» та ін.). Чимало оповідань та ро¬
манів перекладає російською мовою сам автор, низку перекладів здійснюють

М. Могилянський, Ф. Гавриш, А. Ніковський та інші літератори. На сценах

російських театрів виставляються п єси Винниченка, особливо притягують кри¬

тиків і публіку драми «Ложь» («Брехня»), «Черная пантера и белый медведь»,

що викликають часом зовсім протилежні відгуки. Але це вже пізніші, перед¬
жовтневі часи.

Щодо діяльності Винниченка-романіста, то вона почалася саме в російській
пресі, чому сприяла тодішня криза у відносинах письменника з українськими

журналами й критиками. Приводом до конфлікту став вихід у світ драми Винни¬
ченка «Щаблі життя». Марксистські і народницькі українські критики накину¬

лись на драматурга, побачивши в його експериментальному творі лише «амо¬

ральність», «гімн проституції», або, в кращому разі, «збочення»6.

Слід зауважити, що спокійніше поставився до драми Д. Дорошенко. Він не зго¬

джувався з крайнощами морально-етичних поглядів драматурга, але визнавав но¬

визну твору, звернення автора до істотних проблем, що хвилюють суспільство, зо¬

крема, до становища окремої людської одиниці супроти громадської або партійної
етики. В огляді української літератури за 1907 рік Д. Дорошенко, зокрема, зазна¬

чав, що в тогочасному літературному процесі відчувався ще «слабий відгук сучас¬

ного життя», але твори Винниченка, Олеся, Коцюбинського й декого з інших мо¬

лодих письменників знаменували початок зрушень у цьому напрямі7.
Між тим напади на «Щаблі життя» продовжувались, чому сприяла й полеміка

між «Літературно-науковим вісником» і «Ділом». В основі взаємних обвинува¬
чень цих органів преси були незгоди програмного й редакційно-організаційного
характеру, але так чи інакше в дискусіях постійно фігурувало ім я Винниченка.
В розділі «Журнали і публіка» публіцисти «Діла» звинувачували редакцію
«ЛНВ» і особисто М. Грушевського у публікації «порнографічних» творів пись¬

менника й всіляко дорікали Винниченкові за звернення до проблем індивіду¬
алізму, статевих відносин і за спробу збудувати «нову мораль».
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Колізія поглибилася, коли Винниченко дізнався про те, що передплата на

«ЛНВ» скорочується через друкування на сторінках журналу його «аморальних»

творів. Це вплинуло на перегляд письменником первісного наміру вмістити в

журналі свою нову повість («Чесність з собою») і викликало його рішення зверну¬

тися до російських видавництв, що, в свою чергу, породило розмови про те, чи

взагалі залишиться Винниченко українським письменником. У відповідь він

звернувся до редакції газети «Рада» з «відкритим листом», відверто пояснюючи

причини, що змусили його передати свої нові твори до російської преси. Наводи¬

мо повністю текст цього листа!

«В[ельми]шановний добродію редакторе!
В одному з чисел Вашої газети було надруковано звістку про мої дві роботи

«Чесність з собою» і «Рівновагу»8. Там було між іншим сказано, що ці роботи на¬

писані по-російському. Дістаючи й від окремих осіб запитання з приводу цього, я

мушу заявити, що згадана звістка не зовсім точна. А саме: «Чесність з собою»,
цебто перша моя робота на російській мові, спочатку написана була по-ук¬

раїнському, закінчити ж її я мусив по-російському, дізнавшись від редакції
«Л.Н. Вістника», що українські читачі масово почали зрікатись передплати жур¬
налу через «неморальність» моїх праць. А «Чесність з собою» якраз така робота,
в якій може зустрітись найбільше образ «моральності» цих шановних читачів. І

тільки через це я мусив кінчати цю роботу по-російському і звертатись з нею до

російських видавництв, де вона зараз і надрукована.

З пошаною

В. Винниченко.

Прошу газети, в яких було вміщено подібну звістку про ці мої роботи, цього

мого листа передрукувати»9.
Невипадково М. Грушевський, кажучи про інцидент, назвав його «сумним

свідоцтвом суспільної байдужості до вартостей нашої культури»10. З глибоким за¬

непокоєнням він поставився до можливості втрати видатного таланту В. Винничен-

ка для українського письменства: «Мандрує з нашої літературної ниви письмен¬

ник, на котрім спочивали надії нашої суспільності, котрого твори викликали інте¬

рес, як нічиї другі, котрому всі незалежно від того, чи годилися з ним в теоретич¬

них поглядах чи ні, признавали великий талант, незрівнянну силу експресії й
сміливість гадки»11. Врешті, критик висловлював надію на те, що в свідомості
Винниченка переважить «гаряче прив язання до свого народу» й він «зостанеться

українським письменником»12. Щодо долі творів письменника в російському літе¬

ратурно-культурному оточенні, то Грушевський проникливо зазначив:

«Не сумніваємося, що й російські сторожі моральності і всякие «человеки в

футляре» будут з обуренням проносити ім я Винниченка. Але поза цими елемен¬

тами, незалежно від критичного, а навіть негативного трактування його теоре¬

тичних поглядів, Винниченко серед Росії знайде, мабуть, інші відносини у

нього знайдуться там покупець і читач, і вдумливий цінитель»13.
І дійсно, «Чесність з собою» в російській критиці викликала неоднозначні

оцінки. З вульгарно-соціологічних позицій розглядав повість В. Львов-Рога-
чевський14. Гостро й прямолінійно він трактував різнорідні явища російського
літературного процесу (твори Л. Андреева. М. Арцибашева та ін.) як суцільну
«ренегатську» течію і зарахував до тієї ж «чорної смуги» «Честность с собой».

Творчий пошук письменника, художня вартість повісті лишилися поза увагою

критика.

Інакше оцінював творчість Винниченка К. Арабажин. Він відзначав «велике і

почесне» місце письменника в українській літературі, підкреслював його яскра¬

ву індивідуальність, сміливість і пристрасність натури, тяжіння до широких
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суспільних питань віку. На його думку, Винниченко у своїх драмах значно випе¬

редив інших літераторів, звернувши увагу на «тіньові сторони» революційного
середовища і зробив це «с точки зрения правды и свободы». Проте, звертаючись
до повісті «Честность с собой», Арабажин зосередився на найбільш дискусійних
і просто експериментальних місцях твору і також прийшов до висновку про його

«ренегатський» характер15.
Загалом «Честность с собой» не знайшла позитивного відгуку в російській

критиці, за винятком пізнішої оцінки в огляді Антона Крайнього (Зінаїди
Гіппіус) «Беллетристические воды». Приймаючи без усякого зачудування або

сумніву, як належну, проповідь «нової моралі», критик підкреслював без¬

сумнівний талант романіста, сміливість і сучасність його літературної мови: «Ав¬

тор пишет по-украински но кое-что и по-русски. Я думаю, что если переводит,

то, верно, сам. Потому что язык у него отличный язык современных беллетри¬
стов. Есть грубоватость и пятна у многих они есть»16. А. Крайній, на відміну
від інших цінителів, не акцентував на суперечливих моментах, а розглядав

повість у перспективі подальшого розвитку таланту автора: «Если Винниченко

еще молод, многое в нем еще утрясется, перебродит, выяснится. И, дай Бог, пото¬

му что писательские способности у него положительно недурные. Есть любовь к

сюжету, вдумчивость и хороший рисунок»17.
Сторінки щоденника В. Винниченка свідчать, що йому, хоч і в далекій

еміграції, вдалося вчасно дізнатися про згадані рецензії. Він боляче реагував на

оцінки Львова-Рогачевського, К. Арабажина і М. Ольминського (останній писав

про оповідання «Купля»). Відомий його відкритий лист до критиків власне по¬

лемічна відповідь зі з ясуванням власних позицій і ствердженням свободи
думки й права на творчий пошук18. Та закінчилась історія друку повісті не¬

сподівано: збірник «Земля» (1911. № 5), де вона побачила світ, зазнав пе¬

реслідування й конфіскації. Єдиною втіхою для письменника, за іронічним вис¬

ловом М. Грушевського, могло стати лише те, що все ж таки не редакція збірни¬
ка й не читач, а «недремлющее око» відкинуло його твір.

Інакше склалася доля іншого твору Винниченка роману «На весах жизни»,

написаного російською мовою. 10 травня 1911 р. в газеті «Рада» було вміщено

повідомлення про очікувану публікацію твору у видавництві «Знание». У цей час

попередній конфлікт В. Винниченко з М. Горьким, викликаний невдоволенням

українського письменника надмірною затримкою проектованого чотиритомного

видання його творів і зверненням Винниченка до іншого видавництва, вже був в

основному вичерпаний. У збірнику «Знание» з явилося оповідання «Кузь и Гри-
цунь», до того ж М. Коцюбинський повідомляв у листах до Винниченка про

схвальні відгуки Горького щодо його таланту й надії його на світлі перспективи

подальшої творчості українського прозаїка. З романом «На весах жизни» ознай¬

омився В. Миролюбов, який тоді провадив редакційну роботу у видавництві

«Знання» в Росії. Він схвалив роман до друку і чекав лише згоди М. Горького.
Проте Горькому новий твір Винниченка видався «несвоєчасним», невідповідним

потребам нового піднесення визвольного руху, і він не погодився з думкою Миро¬
любова. У листах до останнього і особливо до О. Амфітеатрова, який мав намір по¬

дати велику статтю про творчість Винниченка, Горький ширше пояснював свою

незгоду, звинувачував автора роману в «наклепах» на революціонерів і зарахову¬
вав роман «На весах жизни» до низки «антинігелістичних» творів (В. Клюшніко-

ва, Б. Маркевича, В. Ропшина таін.)
О. Амфітеатров, на відміну від Горького, вбачав у творі «страшную правду» і

писав: «Что касается фактического материала, то, к сожалению, Винниченко

грешит скорее фотографическим натурализмом, иногда до портретизма. В неко¬

торых его страницах я узнал лица и деяния, о коих в архиве моем имеются чело¬
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веческие документы»19. Головний герой і фабула Амфітеатрову не сподобались,
але, на його думку, «проходящие типы почти все сплошь живые, да и живопись,

вообще, превосходная. Словом, что хотите, а это не Ропшин»20.

Як бачимо, те, що для самого автора і для Амфітеатрова було «страшною прав¬

дою», те Горькому здавалося неприйнятним, бо на сторінках книг, виданих «Зна¬

нием» , він хотів бачити лише світлі сторони буття, бадьорі настрої, образи героїв,
наближені до ікон. Зрештою роман «На весах жизни», відхилений «Знанием»,

знайшов місце в збірнику «Земля» (1912. № 9). Наступного року цей роман
вийшов у Києві в українському перекладі Н. Романович під назвою «Рівновага»

(як том VI зібрання творів Винниченка).

Порівняно з попередніми творами Винниченка, роман було присвячено зовсім

іншій, новій для письменства стороні буття, у ньому панує інша духовна атмо¬

сфера, діють нові персонажі багатоликі, неоднозначні. Перед читачем поста¬

вав Париж, типи політичної і творчої еміграції, падіння й лицемірство одних,

біль, страждання і поривання до вищого інших. На сторінки роману вийшли лю¬

ди різних поглядів і поведінки: соціал-демократи, есери, анархісти, богошукачі,
сатанысти, знедолені митці-модерністи, імениті революціонери й розбещені ко¬

котки. Серед емігрантів йде розлад, не припиняються фракційні сварки, а часом

безглузді скандали. Більшість прибулих до Парижу політемігрантів відмов¬
ляється від колишніх ідеалів і вдається до облаштування власного побуту. Автор
зазначає: «Агитаторы, ораторы, трибуны, депутаты сделались разносчиками,

авиаторами, коммивояжерами, художниками, фокусниками, эклерами. Партию
вспоминают с иронической усмешкой». Є й такі, які, позбавившись ілюзій,
закінчують життя самогубством або вмирають від бідності й хвороб.

На цьому тлі вирізняються натури сильні і стійкі (Фома, Таня). Щоправда, Фо¬
ма переживає важкі часи його приголомшує безперспективність існування, ли¬

цемірство й ницість «вождів». До того ж, вражають особисті незгоди: зрадництво
найближчих людей друга, потім дружини. Герой відчуває внутрішню кризу,

замикається в душевному «підпіллі», веде безпорадне, одиноке буття. Доля Тані
інша енергійна й бадьора дівчина і в чужоземному Парижі не лякається труд¬

нощів, працює на фабриці, не впадає у відчай навіть у конфлікті з «хазяями» і в

тяжкі дні безробіття. Саме «світла Таня» пробуджує Фому, любов до неї рятує ге¬

роя, повертає його до людей і пекучих проблем сучасності. Це «відродження»
Фомі дається важко. Вірний принципу «чесності з собою», він провадить сумнівні
психологічні експерименти: свою дружину, що зрадила його тодішнього в яз¬
ня з жандармом, Фома примушує за гроші стати коханкою брудного лакея.

Сумний і недовірливий, він згодом перевіряє іншу улюблену жінку (Таню): чи мо¬

же вона стати натурницею (і коханкою) морально нечистого красунчика Глем-

бовського. Проте послідовність дій героя досить часто порушується; зокрема, Фо¬

ма, побоючись, що Таня не витримає «іспиту» через безробіття й голод, потай над¬

силає їй гроші нібито від анонімного кореспондента. Абстрактна теорія посту¬

пається перед загальнолюдськими категоріями совістю і честю. У фіналі рома¬

ну Фома, слідом за Танею, повертається на батьківщину, хоч там і чекає на нього

давній смертний вирок.
У творі чимало інших виразних постатей, серед них: загадкова Мері, переко¬

наний борець Остап Клуня, голодний митець-модерніст Аркадій тощо. Кожний з

них має своє обличчя, свою долю, своє місце в загальному ході подій.

На початку XX століття багатьом модерністам і реалістам було властиве

тяжіння до філософського осмислення життя, до поєднання миттєвого й вічного,
земного і космічного або потойбічного. Винниченко висуває в романі своєрідну
концепцію: доля й діяння людей зважуються «на весах жизни» й підкоряються

одвічному «закону рівноваги». Різні зсуви й катастрофи в безперервному потоці
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часу змінюються поверненням до рівноваги як основи буття природи й людства.

Звідси в світі мусить бути стільки ж радощів, скільки страждань... «От равно¬

весия не уйти. Если кто-нибудь здесь заплакал, то кто-то там уже засмеялся... Вот

мы, например, эммигранты, вырвали у нас кусок так называемой души, лишили

общественной жизни, образовали пустоту... А так как природа не любит покоя и

чрезмерного отклонения, то и заполняет пустоту кому картами, кофе, вином,

кому любовью, кому богом, кому сатаной», так розмірковує одна з героїнь ро¬
ману Мері, висловлюючи в даному разі роздуми автора. Невипадково судження

про «закон рівноваги» породжує назву українського варіанту роману «На весах

жизни» «Рівновага». У той же час поняття «рівноваги» в романі уточнюється.

Самі собою коливання та порушення закону, каже Мері, ще не свідчать про про¬

грес, бо він полягає не в простій сумі радію, електрики, заводів і літаків, а в змен¬

шенні людських страждань і перевазі радощів. Тільки в цьому полягає справжня

гармонія, рівновага природи й суспільства, до якої вічно прагне людство.

Філософська концепція не заважає авторові роману малювати конкретно, в по¬

дробицях повсякденне життя й психологію різноманітних персонажів, перепліта¬
ти лінії людських доль. Винниченко передовсім художник, майстер слова, він

широко впроваджує у текст розгорнуті діалоги, листи й щоденники персонажів,
виявляє їхнє світосприймання й погляди через конфлікти, гострі контрасти й дис¬

кусії. Автор весь час залишається вірним сучасності. Так, Париж у нього змальова¬

ний не в контексті історичних спогадів (як, наприклад, у О. Золотарьова в повісті

«Во єдину из суббот»), а як сучасне місто на вулицях галасують хлопчаки з газе¬

тами, летять авто, тьмяно, в зеленкувато-сірому серпанкові світять ліхтарі...
Слід зауважити, що більшість романів Винниченка викликала інтерес не

стільки завершальними висновками (їх у нього часто зовсім немає, фінали лиша¬
ються відкритими, збуджуючи думку читача), скільки постановкою гострих, су¬

часних проблем, а найбільше художньою силою творів, напруженими ситу¬

аціями, живими характерами, барвистими, багатотонними пейзажами.
У Росії роман «На весах жизни» викликав неабиякий інтерес, про нього писа¬

ли в газетах і журналах. Один із перших рецензентів М. Коробка назвав твір «ве¬

щью значительной», хоч і такою, що може викликати чимало суперечливих суд¬

жень. Автор статті, зокрема, підкреслював: твір своєю серйозністю і життєвістю

переважає інші сучасні твори, які бувають іноді віртуознішими за формою, але

водночас виявляються поверховими та надуманими. Український романіст, вва¬

жає Коробка, досягає того, чого іншим авторам не вдається, герої Винниченка ви¬

ступають перед читачем, немов живі люди, а психологічні мотиви їхніх дій є пе¬

реконливими. Все це, на думку рецензента, свідчить про силу таланту Винничен¬

ка: «Он принадлежит к тем писателям, которым веришь, чувствуешь их душу,

переживающую написанное, а это в современной литературе исключение»21.

Майстерність романіста, особливо у змалюванні головних героїв (Фома, Та¬

ня), перипетій їх великої любові відзначала і Є. Колтоновська на сторінках «Но¬
вого журнала для всех». На її думку, Винниченко пишет с «украинским темпера¬

ментом и лиризмом, достойным Шевченковых внуков»22.
Не оминув роману «На весах жизни» і журнал «Русское богатство», який

повідомив про вихід з друку нового твору Винниченка у розділі «Новые книги».

Анонімний рецензент рекомендував його читачам і в стислій замітці зазначав,

що автор пише цікаво, живою мовою і що загалом у Винниченка «нет самого

страшного в литературе банальности»23.

Дещо пізніше в журналі «Современный мир» вийшла розгорнута стаття

А. Дивильковського «Российского леса щепки летят»24. Критик розглядав «На

весах жизни» у широкому контексті творів російських авторів на теми побуту,
діяльності й психології політичних емігрантів (твори Ю. Воліна, О. Золотарьова,
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О. Амфітеатрова. Д. Айзмана, О. Толстого, Б. Зайцева, Н. Коржанського та ін.).
Характерним для них Дивильковський вважав реалістичний підхід до об єкта

творчості, певну переоцінку діяльності емігрантів за кордоном. Це не зовсім за¬

довольняє критика. Так, у белетристичних нарисах Н. Коржанського «Париж»
він, з одного боку, вбачає «осколок подлинной действительности», живі обличчя,
а з іншого пише, що автор занадто нагромаджує викривальний матеріал і не

відбиває політичних поглядів емігрантів.
«Чисто обличительным» Дивильковський вважає і роман Винниченка «На ве¬

сах жизни», де, на його думку, виставлена ціла «кунсткамера» негативних поста¬

тей і епізодів їхнього життя. Він не може проминути світліших постатей, історії
кохання й долі Тані й Фоми. Останній персонаж у його висвітленні постає симво¬

лом моральної поразки радикального крила соціал-демократії й поступового ви¬

ходу з цього стану, духовного відродження. Проте Дивильковського не влашто¬

вує акцент письменника на «лично моральных мерках» замість зображення
«способностей общественных», саме тому він і зараховує роман Винниченка до
« намеренно-отрицательных » творів » 25.

Зауважимо, що основні герої твору не можуть бути віднесеними до когорти «ре¬

негатів». Дивильковський це усвідомлює і звертається в статті до постатей інших,

серед яких і анархісти, сатаністи та ін. Образи цих персонажів здаються критикові

«поганими», в чому він, проте помиляється: вони дійсно «погані» як люди, але з по¬

гляду художньої майстерності подані виразно й рельєфно, художник змальовує їх

іноді докладніше (Аркадій, Адольф), іноді подає стислими сатиричними рисами

але завжди вони переконливо себе виявляють у ситуаціях драматичних і комічних.

Щодо міркування критика про недостатнє з ясування політичних поглядів та

суспільної діяльності персонажів, то слід нагадати, що Винниченко писав не

політично-публіцистичний трактат, а художній твір з явною перевагою мораль¬

ного аспекту. «На весах жизни» зважуються глибинні якості героїв, щирість
їхніх переконань, особиста і суспільна гідність.

Дивильковському здається, що автор роману змальовує «слишком уж режу¬

ще-пеструю, слишком оглушительно-кричащую картину духовной скудности,
идейной опустошенности, позорного падения духом эмигрантской среды». Але,
власне, цими словами, сам того не помічаючи, критик говорить про особливості

письменницького хисту Винниченка широкий розмах пензля, гострі контрас¬

ти, експресивне згущення барв; саме ця манера збуджує інтерес, загострює

сприйняття і вражає читача.

До того ж Дивильковський, як і О. Амфітеатров, визнає точність спостере¬
жень автора роману, стверджує, що він «черпает обличения из действительных
фактов». У фіналі критик поширює перспективу, а саме зазначає, що до непри¬

надного існування емігрантів причиняються не тільки вони самі, а насамперед
загальний характер визвольного руху в Росії. Емігранти лише «щепки россий¬
ского леса» (звідси й назва статті). А. Дивильковський зауважує: «Если отлетев¬

шие щепки сильно пахнут гнилью, то первопричину этого следует искать прежде

всего в глубине лесов»26.
Ті ж ідеологічні нарікання, що й до роману «На весах жизни», спрямовані

критиком на адресу російських письменників О. Золотарьова («Во єдину из

суббот»), О. Амфітеатрова («Разбитая армия») та ін. Однак, підсумовуючи, Ди¬
вильковський визнає, що найближче за всіх «к истине подходил Винниченко»

(хоч і додає, що «подходил, но не подошел»). Критику хотілося б мати роман на

суто ідеологічній, політичній основі, тоді як письменник створив інтелектуаль¬
но-психологічний роман на основі моральній.

Винятком серед критиків, що, за всіх застережень, визнавали значущість і ху¬
дожню вартість роману «На весах жизни», на цей раз став А. Крайній (3. Гіппіус).
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Критик виступив з тезою про «немодність» нового твору Винниченка і недостатню
обізнаність автора із сучасним побутом і думками емігрантів. Частково позицію
A. Крайнього можна пояснити в зв язку з деякими епізодами роману, де письмен¬

ник карикатурно змалював мистецтво епігонів символізму (сцена читання Ста-

мескіним твору «Пламя Мраку»), а можливо, і тим, що автор роману був далекий
від тих «нових смислів», які того часу шукали 3. Гіппіус і Д. Мережковський. Вза¬

галі їхнє коло було відмінне від емігрантського оточення В. Винниченка.

Роман «На весах жизни» («Рівновага»), звичайно, був помічений і ук¬

раїнською критикою. Відзначимо змістовну статтю А. Ніковського, де говорило¬
ся про «зменшення тенденційності» в новому творі Винниченка, про наявність у

ньому «вірних і сильних моментів», прагнення виявити внутрішній світ ге¬

роїв, правдиво змалювати життя політичної еміграції27.
У 1916 році твір знову спливає в оглядовій статті О. Ожигова «Романы после¬

революционного времени». Звертаючись до характеристики роману А. Соболя

«Пыль», критик зауважує, що «эмигрантскую среду изобразил еще 4 тому назад

B. Винниченко («На весах жизни»), и в этом отношении Соболь ничего не мог

прибавить к потрясающей картине малорусского писателя»28.

Таким чином, роман не загубився в потоці російських творів на «емігрантську
тему». Критика звертала увагу на недоліки твору дійсні або вигадані, але

незмінно зауважувала щедре обдарування романіста, яскравість і виразність

створених ним картин і образів людських особистостей та незрідка висувала твір
серед російських романів і повістей як найбільш серйозний і оригінальний. На¬

ступні романи Винниченка, що виходили російською мовою («Божки», «Хочу!»,
«К своим», «Заветы отцов»), теж знаходили широкий відгук і незмінно включа¬

лися російськими критиками в річні огляди літературного руху в Росії.

Перші широкі полотна Винниченка аналізувалися в обмеженому колі

російських творів на певну тему. Та згодом критики намагалися віднайти в

російській літературі паралелі до Винниченкових творів серед найбільш відомих

і поширених повістей і романів. У цьому зв язку згадувалися імена Л. Андреева,
М. Арцибашева, іноді М. Горького або О. Купріна. Підставою для цього була
зацікавленість В. Винниченка діяльністю названих письменників, іноді його по¬

лемікою з ними, а частіше певні паралелі виникали внаслідок звернення і В. Вин¬

ниченка, і його російських сучасників до «модних» у ті часи філософських та

суспільствознавчих джерел (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, М. Нордау та ін.). Тому
немає рації зводити питання до прямого «наслідування», варто більше зважати

на духовну атмосферу початку XX століття, що викликала певні «подібності»

(часом дуже умовні). Якщо говорити про більш глибинне сприйняття, що відби¬

лося в процесі становлення Винниченка-романіста, то на перший план виходить

творчість Ф. Достоєвського, на що звертали увагу деякі тогочасні російські кри¬
тики. Справді, окремі ремінісценції з Достоєвського можна знайти майже в усіх
романах Винниченка 1911 1916 рр. Окремі епізоди, напружені психологічні си¬

туації нагадують часом деякі сцени з «Братів Карамазових», «Злочину й кари»,

«Бісів», «Сну смішної людини». Зустрічаємо їх уже в романі «На весах жизни».

Маємо на увазі хоч би сцену, коли ображений художник дає Фомі публічного ля¬

паса. Всі, зважаючи на характер Фоми, напружено чекають його шаленої ре¬

акції. Але Фома страшенним зусиллям волі стримує себе і замість неминучої по¬

мсти визнає свою провину перед митцем і навіть просить у нього вибачення. Це

певною мірою нагадує загальну ситуацію і деякі деталі відповідного епізоду з ро¬

ману Достоєвського «Біси», коли Ставрогін вдається до такої ж поведінки у гос¬

трому зіткненні з Шатовим. Ремінесценцією є і один із «сизих снів» Шурки («На

весах жизни»). Хворий Олександр (Шурка) бачить у сні страхітливого величезно¬

го павука, що стискає його своїми лапами й прагне розчавити. В останній момент
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Шурку рятує мати. Досить згадати сон хворого юнака Іполита («Ідіот»), щоб
переконатися в «навіюванні» Достоєвського. Зрештою, своєю неспокійною супе¬

речливою натурою розчарована есерка сухотна Мері нагадує деякі жіночі образи
Достоєвського.

Слово Достоєвського як інтертекст зустрічається і в інших творах Винничен¬

ка («Чесність з собою», «Божки»). У тексті українського письменника воно живе

активно, вживається з метою підкреслення чи заперечення певної ідеї або для

змалювання характеру. Звичайно, естетичні відкриття Достоєвського були лише

одним з джерел, що живили становлення роману Винниченка. Ще О. Амфітеат-
ров в полеміці з Горьким писав у листі до нього: «Вы говорите: сам Достоевский
не выдумал подобного. Конечно, не выдумывал и не мог выдумать, жизнь попро¬

ще была, не прошла сквозь сверхчеловеческую школу-то»29.
І дійсно, картини життя, створені Винниченком, насамперед породжені добре

відомою йому реальністю, а «сверхчеловеческая школа», яку згадує Амфітеат-
ров, це в першу чергу філософія Ніцше. Не зупиняючись на цьому спеціально,

зауважимо лише, що ставлення письменника до філософських вчень було
вибірковим, далеко не все сприймалося ним з поширених теорій, як і з «біблії»

марксизму.

Якщо від розмови про окремі ремінесценції й цитати звернутися до глибшого ро¬

зуміння традицій Достоєвського в романах Винниченка, то передусім впадає в око,

що і концепція людини, і світогляд у письменників різні. Проте є й певні місця «пе¬

рехрещення» їх творчих шукань. Вони виявляються в категорії «бісівства» щодо ре¬

волюційно-нігілістичних осередків, і в гуманістичному ставленні до «униженных и

оскорбленных», і в зверненні до сильних характерів, які страждають у безодні про:

тиріч, врешті, в бажанні поринути в глибини духовного «підпілля». Обидва пись¬

менники вдаються до трагічних експериментів, зважують абстрактні теорії героїв
живим життям. Як і в романах Достоєвського, у Винниченка великої ваги набира¬
ють моральні питання, виявляючись в ситуаціях, діалогах, сповідях і листах персо¬

нажів. У більшості своїй це риси типологічні, викликані і тривогами перехідних

епох, і певною спорідненістю талантів. Невипадково українська народницька кри¬

тика називала обдарування Винниченка «жорстоким» (насамперед через його без¬

жальне проникнення в потайний світ людини), як раніше народники російські іме¬

нували письменницький хист Достоєвського.
Але літературне обдарування Винниченка не замикалося в цих рамках, воно

не виключало ані замилування чистим і високим в людині, ані сердечного
співчуття до гноблених, ані широкого діапазону сміху від гострого сарказму до

м якого гумору. Своєрідність його творчості виростала на ґрунті кращих

національних традицій і оновлювалася гарячим чуттям болісних питань сучас¬

ності та увагою до новітніх течій світової літератури та філософії.
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З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ

ТВОРЧОСТІ В. ВИННИЧЕНКА

Валентина ХАРХУН

Іогляду на каталог розвідок про Володимира Винниченка можемо ствер-

І джувати, що творчість цього письменника становить один із найприваб-
IkjjgLćІливіших об єктів для дослідників. М. Гарасевич з цього приводу зазна¬

чає: «Тема «Володимир Винниченко» це виклик для кожного літератора. Вик¬
лик нелегкий, але вартий зусиль багатьох умів»1. Віддала належне даному питан¬

ню критика першої третини XX століття, актуальним воно залишається і сьогодні.

Мистецький доробок В. Винниченка викликав численні відгуки, рецензії, ог¬

ляди, літературознавчі студії, а останнім часом дисертаційні дослідження.
Кількісний склад винниченкознавчих розвідок класифіковано, описано і проко¬

ментовано в анотованій бібліографії, упорядкованій В. Стельмашенком і виданій
в Альбертському університеті в 1989 році. Масштабність та історико-літературна
цінність цього видання дозволили П. Федченку говорити про «вступ до винни-

ченкіани»2. На материковій Україні подібний покажчик був виданий у Харкові
в 1995 році. Отже, маємо цілісну картину «Винниченко в критиці» констато¬

вану, але ще й досі лише вибірково осмислену.

Критика відіграла неабияку роль у письменницькій долі В. Винниченка. Власне,

вона доклала зусиль до визначення феномену Винниченка, одноголосно назвавши йо¬

го прихід у літературу тріумфом. Непересічним виглядає вже той факт, що три кори¬
феї красного письменства не пропустили нагоди відзначити з яву молодого прозаїка.
На сьогодні класичними стали сповнений захоплення вигук І. Франка «І звідкіля

ти взявся у нас такий? », аргументована констатація подивованим М. Коцюбинським

популярності і читабельності Винниченкових творів і, врешті-решт, виведена Лесею

Українкою формула неоромантизму на прикладі Винниченка. Відтоді в таланті моло¬

дого письменника ніхто не сумнівається. Більше того, видання початківця, до того ж
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опального соціал-демократа, що досить часто перебував за кордоном або ж нелегально

жив в Україні та Росії, обговорюються в щорічних оглядах новинок української літе¬

ратури, які друкуються в журналах «Українська хата», «Літературно-науковий
вісник» (оглядачі М. Сріблянський, М. Євшан, О. Грушевський, М. Жученко,
А. Ніковський). Слід зазначити, що в цих оглядах Винниченко завжди сусідить із вже
визнаними майстрами, в тому числі із тими, які ще зовсім недавно «благословляли»

його І. Франком, Лесею Українкою, М. Коцюбинським, О. Кобилянською та ін.

Вельми промовистим є той факт, що творчість В. Винниченка було розглянуто у

дослідженні О. Грушевського «Сучасне українське письменство у його типових пред¬

ставниках», яке було опубліковане у «Літературно-науковому віснику» у 1908 році.
Винниченко, що заявив про себе у 1902 р., у 1908 р. оцінюється як «типовий»!

Так відбувалася канонізація В. Винниченка, що супроводжувалась намаган¬

ням визначити «місце» письменника в українській літературі, спробами «припи¬

сати» його до тієї чи іншої художньої системи. Слушно зауважують вже перші ре¬

цензенти Винниченкових творів, зокрема М. Вороний, що «серед гурту наших ук¬

раїнських письменників визначна постать Винниченка стоїть цілком окремо, ос¬

торонь од усіх»3.
Окремішність Винниченка зумовлювали своєрідність художнього мислення і

експерименти в межах художньої практики, що однозначно асоціювалися з по¬

няттям нового. «Винниченко утворив нову еру в нашому письменстві», наголо¬

шував Ю. Тищенко4. Отож, робляться спроби «шукати» В. Винниченка поза рам¬

ками унормованого, традиційного. М. Сріблянський, зокрема, вважав, що Вин¬

ниченко «становить собою межу між двома окресами нашого письменства: ста¬

рим натуралістично-побутовим... і новим періодом аналітичного розгляду душі

окремої одиниці, людини»5. (Такої ж думки дотримується і В. Панченко, сучас¬

ний дослідник, який трактує творчість Винниченка як «формулу переходу»).
А. Шамрай радикальніший, він вбачає у Винниченкові «типового модерніста-
філософа, з усіма крайностями, з усією парадоксальністю свого нездорового ча¬

су»6. Хоча, варто зауважити, той же А. Шамрай називає Винниченка і «типовим

натуралістом», що свідчить про відсутність серйозного, всебічного осмислення

творчості В. Винниченка. Тому складалося враження, що «Винниченко принци¬

пово був «еклектик», як стверджував В. Коряк7.
Сучасне літературознавство теж неоднозначно розв язує дане питання. Маємо

декілька тлумачень. Л. Мороз, дослідниця драматургії Винниченка, вважає, що

художня система письменника виникла на «схрещенні реалізму, натуралізму й

модернізму», а Винниченка слід розцінювати як «представника філософсько-
інтелектуальної течії у реалізмі»8. Р. Багрій-Пікулик розглядає Винниченкову

творчість у системі натуралізму, а Г. Сиваченко, досліджуючи роман «Сонячна

машина», знаходить риси експресіонізму. Причетність до експресіоністської по¬

етики у драматургії Винниченка вбачає С. Хороб. Переломом у розгляді даного

питання стала монографія Т. Гундорової «ПроЯвлення слова. Дискурсія ранньо¬

го українського модернізму. Постмодерна інтерпретація», у якій феномен Вин¬

ниченка осмислюється в контексті естетики модернізму. Але, здається, ще й сьо¬

годні остаточно не поставлено крапку у питанні «приналежності» Винниченка до

тієї чи іншої художньої системи.

Ставлення критики до В. Винниченка у перший період його творчості (за кла¬

сифікацією М. Зерова і А. Річицького), коли обсервувалися соціальні, а почасти

і психологічні контрасти, загалом було схвальним. Проте як негатив «раннього»

Винниченка цнотлива свідомість читацького загалу сприймає «горьківщину»

так іменується «босяцька» тематика у Винниченка. З цього приводу варто згада¬

ти цікаву ситуацію, яку описує Є. Чикаленко у «Спогадах». Ознайомившись з

оповіданням «Краса і сила» невідомого ще тоді Винниченка, редакція «Киевской
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старины» виносить вирок: «Геній, не геній, а новий талановитий письменник є».

Однак про публікацію не йшлося: «Дійсно талановито написане оповідання, але

Науменко (редактор. В.Х.) не хоче друкувати цієї, як він каже «горьковщи-

ни», бо жінка його каже, що тоді в порядних родинах не можна буде держати на

столі «Київської старини»9. Отже, «вибуховий» потенціал художньої манери

Винниченка був захований уже в перших творах.

Ситуація «Винниченко критика» вкрай змінилася, коли в полі Винниченкової

уваги опиняється революціонер-інтелігент, якого, за словами критики, письменник

«розвінчав». Винниченко намагається анатомувати людську психіку, ламає усталені
етичні кордони, експериментує з витворенням власних ідейних постулатів. Одно¬
стайне схвалення критикою «гарних, свіжих» «безпретензійних» оповідань Винни¬

ченка (оцінка П. Житецького див. «Спогади» С. Чикаленка) змінюється таким же

одноголосним засудженням «експериментальних» драм і романів. Публікація у
1903 р. оповідання «Дрібниця (Моє останнє слово)», а затим знаменито скандального

«трикутника» п єс («Дизгармонія», «Великий Молох», «Щаблі життя») викликала

шквал заперечення, осуду, цькування так починається затяжна полеміка навколо

проблеми «чесності з собою». Міщансько-обивательський загал приписує Винничен-

кові пропаганду проституції, надмір сексуальної проблематики. Це був досить знач¬

ний удар по усталених суспільних нормах, тому в дискусію включаються не тільки

професійні критики, а й широкі кола читачів. Полеміка переростає в публічний суд.

Критики знаходять у творах Винниченка «зайве моралізаторство», «тен¬

денційність», а художнє експериментаторство ототожнюють з позицією самого авто¬

ра, називаючи його ренегатом. Вперше Винниченко опиняється в ситуації «чужого

серед своїх». Лише одне було очевидним: як стверджував М. Данько, твори Винни¬

ченка надають їй (українській літературі. В.Х.) значення революції»10. Винничен¬
ко, революціонер у політиці, стає революціонером у літературній творчості. Пись¬

менник, зраджений критикою, яка його не зрозуміла, повторює модель «Щаблів
життя» у романному варіанті, з одним суттєвим додатком він ставить теорію «чес¬

ності з собою» під перехресний вогонь однодумців і противників, попереджуючи та¬

ким чином ситуацію можливої критики у самому творі. Розрахунки видалися марни¬
ми. Тепер, шукаючи аналогічний контекстуальний відповідник, Винниченкові тво¬

ри називають вже не «горьківщиною», а «санінством». Винниченко, бажаючи «зня¬

ти з себе тяжкі обвинувачення», бо «він не тільки художник, ...член відомої соціаль¬
ної групи» вирішує використати допоміжні засоби пише відкритий лист до чи¬

тачів і критиків «О морали господствующих и морали унетенных», що був виданий у
Львові у 1911 році. Виходу подібної книги потребував не стільки Винниченко-пись-

менник, скільки Винниченко-політик, що обстоював правомірність такої

«соціалістичної» позиції, яка заперечує не тільки соціальні основи буржуазного

суспільства, а й буржуазну мораль. Дискусія виходить на новий, суто публіцистич¬
ний рівень. Однак це, мабуть, видається малопереконливим для критики, бо згодом,
14 березня 1915 р., Винниченко занотує у «Щоденнику»: «Занадто я рано родився,
мені год на сто треба було б запізнитись, тоді було б місце в українській пресі для то¬

го, що я можу написати». Винниченкові, за яким закріплюється звання епатажного

письменника-скандаліста, відмовляють у публікації творів. Він змушений друкува¬
тися російською мовою. Реакція російської критики теж несхвальна. У «Щоденни¬

ку» Винниченко запише: «...я почуваю найбільший біль, найпекучіший сором. Я,

представник українства, пишу так, що мене лають руські, висміюють, глузують» (23
січня 1917 р.). Проте, слід наголосити, російська критика, зокрема К. Арабажин,
зізнається, що в особі Винниченка українська література починає приваблювати ува¬

гу широких кіл російської публіки, а самого письменника називає талантом, який

піднімається на висоту загальнолюдських завдань. Віддаючи належне Винничен¬

кові, К. Арабажин стверджує: «Винниченко значно раніше російських письменників
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показав тіньові сторони революційного руху». Досить вдало аналізуючи драми «Диз-
гармонія», «Великий Молох», «Щаблі життя», роман «Чесність з собою», критик до¬

ходить все ж невтішного висновку: «Не виконав своїх великих завдань талановитий

художник, і його останні твори цінні тільки як людський документ, що свідчить про
дні морального і соціального розпаду»11. Незважаючи на категоричність російської
критики, безсумнівним залишається той факт, що Винниченко розірвав вузько-

національні кордони, ставши цікавим і для росіян.
Після суто враженнєвих відгуків поставала необхідність зрозуміти загально¬

людський потенціал творчості Винниченка, що передбачає насамперед констру¬
ювання контекстуальної площини. Актуалізуються компаративістичні
дослідження (П. Христюк. «В. Винниченко і Ф. Ніцше»; М. Могилянський. «Ко¬

цюбинський і Винниченко»). Дослідники говорять про пов язаність Винниченка
із С. Пшибишевським, К. Гамсуном, М. Метерлінком, М. Арцибашевим,
Л. Андрєєвим та ін., проте обмежуються лише констатацією. Робляться спроби
спокійно-виваженого осмислення доробку Винниченка з являються розвідки
І. Кончіца, М. Данька, О. Грушевського, Г. Коетельника, М. Вороного та ін.

1910-і роки період написання Винниченком не менш славнозвісних нігілістич¬

них романів. І хоча в них знімається прямолінійна тенденційність, все ж критика

сприймає їх досить насторожено. Задає такий офіційно-вбивчий тон розтиражована

ленінська оцінка роману Винниченка «Заповіти батьків». Тепер до «горьківщини» і

«арцибашевщини» додається й «достоевщина» в її «архискверном» варіанті. Про
Винниченка знову говорять, Винниченком цікавляться. Доказ тому вихід у
1917 році розвідки Ю. Тищенка «Хто такий Винниченко. Бібліографічний нарис».

Справжній бум читацького інтересу викликала поява роману «Сонячна маши¬

на». М. Слабошпицький стверджує: «Юність багатьох... на сьогодні немолодих

людей, без перебільшення можна сказати, минула під знаком «Сонячної маши¬

ни», бо популярність цього роману була просто легендарною»12.1 знову подив.

На цей раз Винниченко інтригує читача новим для української літератури жан¬

ром, як було визначено, соціально-утопічного роману, що ще раз, на думку кри¬

тики, підкреслювало європейськість українського письменника. Маємо пара¬

докс: Винниченко в еміграції і вже ніколи не повернеться в Україну, але «при¬

сутній» завдяки включеності в літературний процес. За свідченням сучасних

дослідників, такого розголосу, який дістав роман «Сонячна машина», не мав жо¬

ден твір української літератури. Критики трактують «Сонячну машину» як но¬

вий етап у творчості Винниченка.

Обговорення роману причинилося до величезної кількості диспутів, літера¬
турних судів. Цього питання торкалися М. Зеров, О. Білецький, І. Лакиза,
A. Річицький, П. Христюк, В. Коряк, В. Василенко та ін. Не менш цікавим зали¬

шається роман і для сучасних дослідників. Про нього пишуть М. Павлишин,

Л. Онишкевич, Г. Сиваченко, П. Федченко та ін. Науковців цікавлять проблеми

жанрової специфіки, композиції, ідейне вирішення, контекстуальне тло од¬

ним словом, усе те, що може пояснити феноменальну читабельність цього твору.

20-і роки для пошанування Винниченкового доробку час насправді зоряний.
По-перше, творчість Винниченка сприймається як цілком реалізований факт, який
вже піддається класифікації (згадані вище періодизації творчого шляху Винниченка
М. Зеровим, А. Річицьким). По-друге, друкуються зібрання творів у видавництвах

«Книгоспілка», «Рух». По-третє, Винниченка остаточно канонізовано, його твори
включаються до підручників з історії української літератури. Після «Історії ук¬

раїнського письменства» (1917) С. Ефремова виходять підручники М. Сулими (1922),
B. Радзикевича (1922), О. Дорошкевича (1924), О. Барвінського (1922), А. Шамрая
(1928), В. Коряка (1929, 1931). По-четверте, видаються монументальні дослідження
А. Річицького «Винниченко. Літературні етапи», «Володимир Винниченко в літера¬
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турі і політиці», П. Христюка «Письменницька творчість В. Винниченка. (Спроба

соціологічної аналізи)». У цих розвідках помітною стає тенденція оцінювати худож¬
ню вартість твору з огляду на його соціальну значущість. (У 1910 р. М. Данько, а у

1920 р. І. Свенціцький пропонували літературну характеристику Винниченка.) Ця

ознака стає особливо помітною, якщо порівняти два присвячені Винниченкові

дослідження П. Христюка («В. Винниченко і Ф. Ніцше», 1913; «Письменницька

творчість В. Винниченка», 1929). Тому у дослідженнях кінця 20-х рр., незважаючи

на визнання Винниченка безперечним класиком української літератури, переважає
пошук негативів, деякі твори оцінюються як безумовні невдачі, прорахунки. По¬

дальша тенденційність критики особливо помітна у дослідженнях Т. Зикеєва «Ху¬
дожня творчість Винниченка. (Популярно-критичний нарис)» (1931), О. Паради-
ського «В. Винниченко» (1930) та рецензіях на твори Винниченка, які ще виходили

в Україні. Далі лише поодинокі згадки про Винниченка (наприклад, у книзі

М. Рудницького «Від Мирного до Хвильового», 1936). Винниченкові відмовлено в

підтримці як з боку Радянської України, так і з боку еміграції, що не поділяла його

політичних поглядів. Винниченко опиняється в ситуації, яку метафорично охарак¬

теризував І. Хміль: «свій серед чужих, чужий серед своїх». У 1948 році у одному з

листів В. Винниченко напише: «... українська еміграція за 28 років не спромоглася

(не схотіла) видати ні одної книжки «найбільшого письменника»13. Твори пишуться
«у шухляду», не маючи жодної можливості дійти до читача.

Лише по смерті Винниченка в Українській вільній Академії наук у США було
створено комісію для збереження літературної та мистецької спадщини В. Вин¬

ниченка, яка у 1953 році друкує збірник ознайомчого характеру «Володимир
Винниченко. (Статті і матеріали)», де вміщено біографічні довідки про Винни¬

ченка (автори Розалія Винниченко, Б. Подоляк, Ю. Тищенко) та оцінка ма¬

лярської спадщини митця (О. Гординський, М. Глущенко, М. Келлер). З явля¬
ються розвідки Т. Осьмачки «На початку слово. В. Винниченко на тлі сучасної
української прози», В. Чапленка «Пам яті Винниченка», А. Юриняка «Творче
обличчя Винниченка-повістяра».

Згодом, у 1968 році у Словаччині видається збірка творів Винниченка з перед¬

мовою М. Мольнара «Забутий письменник? (Кілька думок про письменницьку

долю В. Винниченка)», де проголошується потреба бачення українського

письменника в системі загальноєвропейського літературного процесу. У

1969 році в «Українському календарі» (Варшава), опублікована розвідка Ф. Не¬

уважного «Володимир Винниченко».
70 80-і роки для науковців з діаспори це період зацікавлення творчою до¬

лею Винниченка. Даному питанню присвячують свої розвідки І. Качуровський,
Л. Онишкевич, В. Ревуцький, Д. Гусар-Струк, Р. Багрій-Пікулик, Яр Славутич
та ін. Видаються монографії Г. Костюка «Володимир Винниченко і його доба»,

С. Погорілого «Неопубліковані романи В. Винниченка». Дослідників цікавлять
як проблеми загального характеру, так і аналіз окремих творів (як правило, на¬

писаних у період останньої еміграції і незнайомих широкому загалу).
У той же час в Україні якщо не цілковита мовчанка стосовно Винниченка,

то лише побіжні згадки у монографіях (наприклад: О. Ставицький. «Українська
драматургія початку XX століття», 1964) або розгромні статті типу «Про Володи¬
мира Винниченка» Є. Шабліовського («Радянське літературознавство», 1970).
Досить показовою є стаття про письменника у першому виданні «Української ра¬
дянської енциклопедіїї», де, зокрема, зазначається: «Блюзнірське паплюження

революції, проповідь класового миру, оголений біологізм і копирсання в

розтлілій психіці нікчем такий основний зміст його (Винниченкових. В.Х.)
творів»14. Зрозуміло, що Винниченко оцінювався як безумовний негатив, тому

його творчість була «закритим» матеріалом як для науковців, так і для читачів.
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Вперше перед нашим сучасником Винниченко постав як політик. Акту¬
алізується потреба нового осмислення життя і долі Винниченка. До цього долу¬

чилися М. Жулинський, В. Лозинський, П. Федченко, М. Смоленчук, М. Саппа,
І. Хміль, О. Гринів та ін.

27 квітня 1989 року у Спілці письменників України відбулося засідання, присвя¬

чене життю і творчості В. Винниченка, матеріали якого «Володимир Винниченко:

повернення» були опубліковані в журналі «Радянське літературознавство». У той
же час в Україну повертається частина архіву Винниченка, публікуються його твори,

уможливлюючи, таким чином, спроби переосмислення творчості Винниченка. Пись¬
менник повертається із забуття у контекст літературного процесу XX століття.

Свідченням цьому є монографії С. Гречанюка «На тлі XX століття» (1990) і М. Жу-
линського «Із забуття в безсмертя» (1990). «Включення» творчості Винниченка в

історію української літератури було першим заходом сучасного винниченкознавства.

Наступний дуже чітко означив М. Слабошпицький, назвавши Винниченка «письмен¬

ником світового масштабу». Так окреслюється потреба осмислити творчість Винни¬
ченка в європейському літературному контексті, про що так часто говорили ще сучас¬

ники письменника. Увага дослідників фокусується на драматургії, адже світові Вин¬

ниченко відомий насамперед як драматург. На сьогодні це найбільш розроблена час¬

тина літературної спадщини письменника. Драматургію Винниченка досліджують
Л. Мороз, С. Михида, Т. Свербілова, М. Кудрявцева, О. Дрозд, С. Хороб, Л. Танюк,
А. Матющенко та ін. Актуалізуються дослідження компаративістського характеру.

Тема «Володимир Винниченко» залишається популярною і сьогодні. Підтвер¬

дженням цьому є монографії Л. Мороз «Сто рівноцінних правд». Парадокси драма¬

тургії В. Винниченка», В. Панченка «Будинок з химерами. (Творчість Володимира
Винниченка 1900 1920 рр. у європейському літературному контексті)», Т. Гундо-
рової «ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмо¬

дерна інтерпретація», М. Михайловської «Трагічні оптимісти. Екзистенційне

філософування в українській літературі XIX першої половини XX ст.», навчаль¬

ний посібник О.Д. Гнідан і Л.С. Дем янівської «Володимир Винниченко. Життя,

діяльність, творчість», кілька дисертаційних досліджень, десятки статей.

І все ж доробок В. Винниченка, зокрема романістика, філософсько-
соціологічні трактати, ще чекає на своїх дослідників. А це означає, що винни-

ченкіана буде поповнюватися новими матеріалами.
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N 1теРатУРнии процес твориться, як відомо, не лише звершеннями кори-

1^0 || Фе*в але й творчістю письменників різного «рангу» літераторів
більшого або меншого рівня обдарованості та активності. Настійливо

привертав увагу до «другорядних» письменників О.І. Білецький. Гарно втілено

цю думку у висловлюванні Григорія Костюка: «...література, як гірський кряж,
який складається з високих, нижчих і ще нижчих різної форми гір, верхів,
шпилів і пагорбів, які в загальному ансамблі творять свою величну, неповторну
панораму»1.

Українському письменникові Кесареві Білиловському (1859 1938) у

довідковій та науковій літературі приділено не надто багато місця. В «Енцикло¬
педії українознавства» «гасло» про нього складається з неповних восьми рядків
текстового стовпчика, тут не названо жодного твору письменника (життя котро¬
го, до речі, укорочене на чотири роки), немає навіть згадки про його науково-
публіцистичні виступи, про театральну діяльність тощо2. Трохи щедрішими є де¬

які інші жанрово споріднені видання. Так, в «Энциклопедическом словаре» та

«Новом энциклопедическом словаре» Ф. Брокгауза та І. Єфрона Білиловському
присвячено статті М. Сумцова, в яких наводяться також дані про освіту письмен¬
ника і названі окремі його твори2. Друге видання УРЕ також перелічує найприк-
метніші твори письменника.

Наприкінці 50-х років С.М. Шаховський в огляді «З потоку літературного
життя» писав про східні мотиви у творчості поета: «Білиловський був одним з

перших на Україні, хто звернувся до культури Сходу». Тут ідеться про опис на¬

родного свята казахів «Великий Байрам» у нарисі Білиловського «Степ»: «Він

переспівав чудесну фольклорну легенду про батиря Узбая і його коханку Ай-Шу-
кай... Враженнями від Сходу і східної поезії надиханий також вірш «Агат»4. ПТо-

до взаємин Білиловського з італійським філологом де Губернатісом можна знай-
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ти відомості у публікації
П. Руліна «Анджело де Губер-
натіс про український театр»5 та

у книзі Оксани Пахльовської про

українсько-італійські літера¬

турні зв язки6.

Певно, лише один український
літературознавець ґрунтовно роз¬

глянув життєвий і творчий шлях

Білиловського, це П. А. Дегтя-

рьов. Він дає змістовну інфор¬

мацію в першому томі УЛЕ, вмі¬

щує статтю «Про творчість Кесаря
Білиловського» у журналі «Ра¬

дянське літературознавство»
(1976. №8), друкує цікавий на¬

рис «Городовой врач Петропав¬
ловска» у часописі «Простор»

(1983. №6), висвітлює історію
взаємин Білиловського з Іваном

Франком7. Капітальна стаття

П. Дегтярьова, в якій використа¬
но численні документальні та

епістолярні джерела з архівосхо¬

вищ Києва, Санкт-Петербурга,
Одеси, Дніпропетровська, Черні¬
гова, Сімферополя, Риги, підсу¬
мовує багаторічні студії вченого8.

Проте ніхто з тих, хто писав

К.О. Біаиаовський [м. Решт (Ірак), 1920-і рр.]

про Кесаря Білиловського, не зосереджує увагу на його недрукованих спогадах,

що досі існують лише як надбання Інституту рукопису Національної бібліотеки

України ім. В. І. Вернадського і читацькій громаді неприступні. Спогади ці були
відомі П. Дегтярьову, про що дізнаємось з відповідного запису на аркуші викори¬
стання архівного джерела і поодиноких посилань на рукопис у названому розлого¬

му нарисі у 13-му випуску збірника «Письменники Радянської України». Тим ча¬

сом спомини Білиловського становлять безперечну історико-літературну цінність.
Відомий харківський вчений Микола Антонович Плевако у 20-х роках збирав

матеріали про сучасних українських письменників. Звертаючись до літераторів,
він просив відповісти на анкету і подати ширші відомості про себе. Отримав тако¬

го листа і Кесар Білиловський. Про те, як сприйняв цю пропозицію старий літе¬

ратор, дізнаємось з його листа-відповіді: «Дякую Вам від усього радощами та

втіхою повного серця за те, що згадали й про мене, «закинутого, як побратим
мій Яворницький колись писав мені, кличучи до Катеринослава, між агарян».
Ваш любий лист розбудив в моїй душі мою минулість світлу, той час, коли, сидя

у Петербурзі, засилався я листами з усіма нашими діячами та письменниками на

Україні, в Кубані, в Галичині-Буковині сущими, навіть з нащадками Запо¬

рожців, десь по Дунайських гирлах в очеретних курінях свій вік доживаючих

(небіжчик В. Г. Короленко мені шлях показав до них). Тим-то Ваш лист учинив в

мені бурхливо-гарячий рефлекс, і вмент я почув у собі того самого бадьорого, мет¬

кого Білила, який ночами, було, сидить, розмовляючи з киянами, полтавцями і

з усіх інпщх кутків українцями, розмовляючи (пірячком) до третіх півнів. Усе

зроблю, шановний Миколо Антоновичу, тільки ж самі, здорові, знаєте, що швид-
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ко цього не збондарювати: матер ял чималий, цікавий, барвистий, і треба, конче

треба склепати бочоночок так, щоб, мовляв, ані одна капелюшечка не протікла,
не прослезилась»9.

Обмірковуючи пропозицію М. Плевака, Білиловський приймає принципово
важливе рішення: будувати свою сповідь як розповідь не тільки про перипетії
власної біографії, але й про свої взаємини з літераторами, артистами, художни¬

ками, про події громадського, культурного, мистецького життя, учасником або

свідком котрих йому довелося бути. Ці свої міркування він формулює у листі до

М. А. Плевака від 1 квітня 1929 року: «Не дивуйтесь і не ремствуйте, що пишу

біографію, ухиляючись від задания Вашого. Вважаю неможливим писати про се¬

бе і тільки про себе; цікавіш, гадаю я, буде, може, коли висловлю свою думку про

того чи другого діяча, про те або інше питання»10.

Настанову послідовно орієнтуватися на просторий, панорамний принцип відо¬
браження життя підкреслює Білиловський знову, надсилаючи Плевакові решту

матеріалу: «Мені здавалось, ще раз кажу, що цікавіш, можеБ буде, коли про се¬

бе мимохідь гомонітиму, а більше про других. Пишучи, сам себе смикав і втриму¬

вав, бо, справді, коли пересказати усе, що приходилось за довгі і давні годи пере¬

жити, то на се б треба місяці і цілу книгу. І все-таки навіть і тоді я більше б

оповідав про других, про поспільство, про його значення, умови та обставини йо¬

го пробування, про рух громадський і т. і.»11

Завдяки прийнятому творчому принципу оповіді автобіографія Білиловсько-

го набула усіх ознак повновартісної історико-літературної мемуаристики. Зви¬

чайно, віддати із словесною точністю діалоги чи репліки, що звучали півсторіччя
тому, ледве чи можливо. Але їх зміст і тональність, що вразили колись оповіда¬

ча, настрій, притаманний тому чи тому епізоду, відтворюються цілком вірогідно.
Тут доречно зацитувати лист Білиловського до В.І. Шенрока, написаний за

три десятиріччя до спогадів, про які іде мова. Автор листа, повідомляючи, що йо¬

го листування з українськими письменниками знаходиться за кордоном, заува¬

жує: «В настоящее время я сам занят изложением воспоминаний о Кулише, кото¬

рыми поделюсь в 5-й «Складке», готовящейся мною к печати. Воспоминания

мои, вероятно, пригодятся и Вам, так как они обнимают очень интересный пери¬
од из его кипучей и деятельной жизни, период, когда мы были с ним в большой

дружбе и до того частой переписке, что обменивались с ним огромными письма¬

ми почти ежедневно, а затем в Вене видались с ним ежедневно... Доброе дело на¬

мереваетесь Вы совершить. Замечательная была личность, вполне заслужившая

тщательно обработанной и подробной биографии»12.
На берегах цього листа до В. I. Шенрока вдова Куліша Ганна Барвінок, вис¬

ловлює сумнів у вірогідності «большой дружбы» поміж юним студентом-меди¬

ком та знаним літератором. Хоча факт тісних взаємин поміж ними у певний

період є безсумнівним, і відтак спомини Білиловського про Куліша становлять

безперечний інтерес.
Слід зважити також ще на такий чинник. Білиловський писав свої спогади

квапливо, не переводячи подиху: «Вибачайте, що пишу хімічним олівцем,

борщій рука скобзить. Посилаю Вам першу частину з минулих днів моїх. Через
тиждень одберете другу частину, а там і третю... Писав похапцем, тим пробачте
деякі помилки. Обхопила мене мрія, що тепер не буду вже одрізаною скибкою,
перекиньте місточок, стуліть мене з моєю любою Україною!»

Рукопис спогадів позбавлений слідів авторської правки. Білиловський не вда¬

вався до коригування, до будь-якого стилістичного «пригладжування» тексту.

«Посилаю решту, пише він 15 квітня, що правда, то правда, сам почуваю,

що занадто численномовно і лишки многі, треба ж дещо, а таки немало пообстри¬
гати. Ну, та се вже хай Ваша буде справа. Не окупуючись, тюкайте ножниця-
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ми»13. Таким чином, на аркуш паперу усе лягало у тому вигляді, в якому вкарбу¬
валося у свідомість мемуариста, наприклад, бесіди з Пантелеймоном Кулішем
або розповідь М. Микешина про Тараса Шевченка. Записи Білиловського, кот¬

рий відзначався гострою спостережливістю і рідкісною пам яттю, цілком заслу¬

говують довіри.
Позначимо основні віхи біографії Кесаря Олександровича Білиловського це

дасть можливість краще зорієнтуватися у пропонованих далі читачеві сторінках
його біографії, в котрих він, до речі, часом порушує хронологічну послідовність.
Гарно віддзеркалені у рукописі спогади про дитинство мемуариста, початкові

спроби віршування і перші зіткнення з властями. Змушений полишити Полтаву,
підліток завершує у 1875 р. гімназіальну освіту у Дерпті. Репетиторство і жур¬

налістська праця уможливлюють його навчання на медичному факультеті
Дерптського, а згодом Лейпцігського університету. Знайомство з Фрідріхом Бо-

денштедтом, перший виступ Білиловського у пресі німецький переклад вірша
Т. Шевченка. Спілкування Білиловського студента Віденського університету з

політичними емігрантами. Виступи в галицькій періодиці з поезіями, мелодра¬
мою «Катерина», українськими перекладами з Шіллера. Знайомство з Остапом

Терлецьким, перехід з «москвофільської» преси до демократичних видань (жур¬
нал «Світ»; видавець І. Белей, фактичний редактор І. Франко).

Вбивство народовольцями царя Олександра II, посилення репресій, Білиловський
в числі підозрюваних в антисамодержавній діяльності. Квітень 1881 р., переїзд (з ре¬

комендаційним листом професора Віденського університету Івана Пулюя) до Фло¬

ренції. Спілкування з І. І. Білозерським, знайомство за його посередництвом з виз¬

начним італійським філологом Анджело де Губернатісом і опрацювання розділу про

український театр для фундаментальної «Історії всесвітньої літератури». Інтенсивне

листування з П. О. Кулішем, М. Л. Кропивницьким, М. П. Драгомановим. Продов¬

ження (за сприяння І. Білозерського) навчання у Віденському університеті.
1882 рік виступ із статею про український переклад Гетевого «Фауста»,

здійснений І. Франком. Незалежний і самостійний у своїх оцінках, Білиловсь¬

кий відзначає недоліки перекладу І. Франка, водночас порушуючи низку важли¬

вих суспільних питань, полемізує з М. Костомаровим щодо доцільності ук¬

раїнських перекладів із світової класики.

Особисте знайомство з М. Кропивницьким у Полтаві, де Білиловський мав

призиватися до армії, але був увільнений від військової служби через хворобу
очей, їхні творчі взаємини. Завершення медичної освіти в Ієнському універси¬
теті, захист у серпні 1883 р. дисертації. Після восьмирічного навчання за кордо¬

ном і отримання диплома доктора медицини Білиловський не дістає дозволу

лікарювати в царській Росії. Не може обійняти посаду на батьківщині і після
1884 р., коли вдруге склав університетський екзамен у Харкові. Під час перебу¬
вання у Харкові, а згодом у Полтаві Білиловський спілкується з Панасом Мир¬

ним, В. Самійленком, активно співробітничає з В. Александровим в альманасі

«Складка», а після смерті видавця сам заходиться готувати до друку і видавати

наступні книжки альманаху, виявляючи виняткову наполегливість і ви¬

нахідливість у подоланні цензурних перепон.
Служба у м. Петропавловську (нині Казахстан). Тут яскраво розкривається

особа Білиловського-лікаря, літератора, громадського діяча. Він друкується у ча¬

сописах «Сибирская газета», «Сибирский вестник». У нарисі «Медико-статисти¬

ческий и санитарный очерк города Петропавловска Акмолинской области»

(Томськ, 1887) він звертається не лише до проблематики, означеної у назві, але

освоює різноманітний етнографічний матеріал, а також торкається соціальних

явищ «громадянського, поліцейсько-адміністративного й острожного побуту, о

котрих звичайно казенні люди, особливо колезькі асесори, розумно мовчать», як
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згадував Білиловський (на час свого перебування у Петропавловську він був, за

тодішнього офіційною класифікацією чинів, колезьким асесором). Редакція га¬

зети «Екатеринбургская неделя», на замовлення якої Білиловський написав ве¬

лику статтю, засновану на спостереженнях і узагальненнях, викладених у бро¬
шурі, так анотувала її зміст: «Чудово написаний нарис п. Білиловського наво¬

дить на вельми сумні роздуми: картина цілковитої апатії міського управління до

потреб міста Петропавловська намальована у всій її принадній красі»14. За небла-

гонадійним автором встановлюється таємний нагляд, у його мешканні жандарми

проводять обшук.
У Петропавловську невгамовний лікар очолює аматорську театральну лтрупу,

отримані від вистав кошти йшли на благодійні цілі. Пильне зацікавлення побу¬
том, традиціями, фольклором казахів знаходить вияв у поезіях «Батир Умбай»
та «Агат» і грунтовній розвідці про жінок-інородок Сибіру і Середньої Азії.

Деякий час Білиловський працює в Омському лазареті, одночасно керуючи

аматорським драматичним гуртком.

Знаменним у творчій біографії Білиловського став період від жовтня 1892 р.

до січня 1899 р., коли він був штатним лікарем у медичному відділенні Санкт-Пе-

тербурзького губернського правління і в медичному департаменті Міністерства
внутрішніх справ. У цей час він спілкується з українськими літераторами,
співробітничає з часописом «Зоря», багато сил та енергії докладає до видання

двох книжок альманаху «Складка» (1896, 1897), підтримує листовні контакти з

численними діячами української культури, поміж котрих слід назвати пере¬

довсім І. Франка, М. Кропивницького, М. Старицького, І. Нечуя-Левицького,
Панаса Мирного, М. Лисенка, Я. Щоголева та інших. У колі петербурзьких знай¬

омих Білиловського художник І. Рєпін і його учень О. Сластіон, М. Микешин,

визначні діячі російського письменства В. Короленко, М. Михайловський та ін.

З душевним піднесенням відгукується Білиловський на вшанування М. Кропив¬

ницького з нагоди 25-річчя його театральної діяльності. У спогадах він згадує, як уд¬

вох з Мордовцем писали текст поздоровного адреса ювілярові і залучили Рєпіна до

малярського оформлення. Він ініціює відзначення 40-річчя літературної праці
Д.Л. Мордовця, піклується про співробітництво Франка з прогресивними петер¬

бурзькими часописами, листується з М. Старицьким, готує до друку у п ятій книжці

«Складки» ряд його творів (ця книжка альманаху не побачила світу).

Нині, на жаль, не надто часто згадують мудре висловлювання Івана Франка

щодо двох Росій Росії царату та його прихвоснів і одописців і Росії прогресив¬
них громадських діячів, письменників носіїв ідей людяності. У спогадах Біли¬

ловського наводиться безліч фактів, що переконливо ілюструють цю тезу. З одно¬
го боку, гоніння проти вільного слова, нетерпимість до всього українського, само¬

дурство можновладців у вищих ешелонах імперської державної машини та у гу¬

берніях; з другого боку, симпатії і співчуття до поборників української культури,
Шаляпін і Пипін на шевченківських урочистостях. У цьому плані значний інте¬

рес становить розказаний Білиловським епізод з Аполлоном Майновим.

Російський поет Аполлон Майков, як відомо, з великою прихильністю ставив¬

ся до Тараса Шевченка, високо цінував його творчість, підтримував з ним дружні
стосунки. Разом з українським Кобзарем він бере участь у літературних читан¬

нях на користь недільних шкіл у Петербурзі15. Майков виявляє турботу про до¬

лю Шевченка, клопочеться про полегшення його становища на засланні. Він

опублікував у часописі «Отечественные записки» (1863. № 1) вірш, присвяче¬
ний українському митцеві, «На белой отмели Каспийского поморья».

Білиловський вносить додаткові акценти у портрет Аполлона Майкова, роз¬
повідаючи про те, як він, цензор і голова Комітету іноземної цензури, допоміг

провести крізь урядові заборони «підозрілі» з офіційного погляду українські ви¬
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дання. Гарно, з художнім тактом написаний, епізод цей чітко відтворює і подро¬
биці зустрічі українського літератора з російським поетом, і його зовнішність, і

деякі «внутрішні» риси, притаманні його особистості.
У цей же час Білиловський захищає другу докторську дисертацію, звернув¬

шись до значущої як у медичному, так і в суспільному плані проблематики. Ав¬

тор дисертації рішуче заперечує теорію італійського психіатра і криміналіста Че¬

заре Ламброзо щодо нібито існуючого типу злочинця від народження людини. У

спогадах наведено цікаві подробиці, пов язані із захистом цієї дисертації, яка

викликала спротив властей. Зараз відомі конкретні дані, що засвідчують, як уря¬

дові інстанції збирались позбавити державної посади «неспокійного» лікаря
громадського працівника, як за сприяння Д. Яворницького дехто з можновлад¬

них чиновників заступився за нього і врятував від покарання. Білиловського

призначають помічником лікаря-інспектора (а пізніше лікарем-інспектором)
Курляндської губернії. У Мітаві (нині Єлтава, Латвія) він, як і раніше, розгортає

активні просвітницькі заходи театральні вистави, «живі картини». Тут пере¬

жив він революцію 1905 року. П. Дегтярьов цитує лист Білиловського від 1 січня

1906 року до М. Комарова: «Сучасна хуртовина черкнула й мене: через мою гро¬

мадську енергічну діяльність (...) мене новий наш губернатор Князев сопричис¬

лив до сонму «неблагонадежных», і після того, як мене поночі потрусили і, незва¬

жаючи на те, що нічогісінько не знайшли, подержали в острозі два дні і дві ночі,
об явив мені губернатор, щоб убирався «геть з воза», себто покинув службу, і дав

мені два місяці «сроку» на пришукування собі нового притулиська»16.
Через певний час Білиловського призначають на посаду помічника лікаря-

інспектора, а згодом лікаря-інспектора Олонецької губернії. З Петрозаводська
він часто їздить до Санкт-Петербурга, піклуючись про поновлення літературних
зв язків і продовження видавничих занять. З початку 1909 року його запрошу¬

ють редагувати неофіційну частину газети «Олонецкие губернские ведомости».

На сторінках газети він вміщує різноманітні етнографічні та фольклористичні
матеріали про карелів, друкує свої вірші, дорожні нариси, статті з питань образо¬
творчого мистецтва, про український театр і Кропивницького.

У 1910 році, коли в Криму спалахнула епідемія холери, Білиловського відря¬
джають до Таврійської губернії. Тут, як і раніше в різних місцевостях, де йому
доводилося служити, він відзначається кипучою енергією та, здається, невичерп¬

ною ініціативою: пильно аналізує соціально-екологічні передумови пошесті, до¬

повідає про це в офіційних рапортах і висвітлює у публіцистичних виступах у

пресі (що не надто подобалося адміністрації краю). Це причинилося до призна¬

чення на нову посаду начальника Феодосійського карантину. У цей час він пе¬

рекладає Шіллера для «Всесвітньої бібліотеки», бере діяльну участь у проведенні
археологічних розкопок і відкритті джерел мінеральної води, очолює

батьківський комітет гімназії, головує в історично-археологічній комісії Фео-

досійської філії Кримсько-Кавказького гірського клубу, тричі на тиждень безко¬

штовно приймає хворих на очі, сприяє відомому астроному М.К. Штернбергу у
проведенні спостережень сонячного затемнення...

Серед нових знайомих Білиловського слід насамперед назвати ім я М. Воло¬

шина знаного російського поета і художника, з котрим у Білиловського вста¬

новлюються дружні взаємини. У творчому активі Білиловського цих часів

помітне місце належить сатирі «Халепа, або Генерал Став-Ставиця», спрямо¬

ваній проти генерала Слащова, що уславився своєю жорстокістю («генерал-кат»)
у Криму 1920 р.

З гіркотою говорить Білиловський про те, як кривдили його місцеві органи

Радянської влади, як одібрали у нього «цінну бібліотеку з уніками», «бібліотеку
з 20 тисяч томів, і се тоді вже, як вигукували на улицях: «Да здравствует свобо-



140 Ісай ЗАСЛАВСЬКИЙ

да!». Йому болісно було відчувати на собі прояви підозри і недовіри тільки за те,

що він свого часу «був губернский врач-инспектор», «действительный статский

советник»17. А втім, з початку 20-х років він з винятковою сумлінністю продов¬

жує свою медичну діяльність, головним чином як лікар-офтальмолог, старанно

виконує службові обов язки в різних установах Криму, виступає з науково-попу¬

лярними лекціями, друкується у місцевій пресі.

У 1926 році Білиловського відряджають як лікаря-окуліста до радянської ам¬

булаторії в іранському місті Решті. Тут він пише свої спогади. Останні роки його

життя пройшли у Сімферополі.
У поетичній творчості Кесаря Білиловського значне місце посідає інтимна те¬

матика. Деякі його поезії увійшли у народно-пісенний репертуар. Серед них

його найвідоміший твір «В чарах кохання», який дав назву збірникові вибраних

поезій К. Білиловського, що його уклав П. Дегтярьов. Щиро, зворушливо писав

він про Україну, про її садки і степи, про білу хату, про знедолених селян («У
батьківському краю», «З Альпів», «В часи печалі і тривоги»). Є у нього поетичні

відгуки на події 1877 1878 років на Балканах рядки, сповнені поваги і

співчуття до братів-слов ян і солідарності з ними у борні за звільнення від турець¬

кого поневолення. Є у Білиловського повиті смутком вірші про українських пере¬

селенців, котрим доводилось у пошуках кращої долі залишати рідні місця. Був
він також автором сатиричних віршів, освітлених народною усмішкою над

носіями негативних моральних якостей. В Ірані він створює цикл «Персіянські
мотиви». Звертався поет і до епічного жанру (поеми «Іфігенія з Тавріди» про

героїню грецького епосу, «Цар Джеган, або Мармуровий сон»), у творах «Ілько-

флейтист» і «Потоптані квіти» зосереджує творчі зусилля на розкритті психо¬

логічного стану героїв. На всіх етпапах свого шляху Білиловський віддає чимало

душевних сил перекладам із Шіллера, Гете і Гейне.

На схилі віку, відірваний від рідного грунту, від звичного дружнього оточення,

Білиловський не втрачає здатності тверезо мислити, сприймати життя у його склад¬

ності, безупинних змінах і розвитку. Варті уваги роздуми старого літератора, вислов¬

лені у листі до М. Плевака: «Люди, народи, уся природа, увесь космос підпадають

віковічній рухомості і змінливості. Довічні тільки ідеали людські: любов, правда,

втіха, щастя, свобода ці моральні клейноди, які так гірко і прикро супротилежні во¬

рожості, кривді і силі-гвалту. І перли, і дредноути здіймають, добувають зі дна моря,

тільки способу не приберуть проти людського горя!.. Але годі про се. Сей лемент вже

вдосталь зажив собі посміху і глуму. «Тепер час бо войовничий, замовкли співи птичі

й почування чоловічі, тепер пісні шаблюками брязчать, гранатами вищать і прудко

стрілами тріщать», пише мені любий друг з Лубен. Воно запевно хоч і не так стра-

ховитно, як каже, але деякі співуни легкодухі таки заховались під стріху, наче птахи
в пору відліти. Я до них не належу, складаю свої думи стиха. Бо одно у нас є добро
слово. І йому ми маємо служити чесно та щиро по змозі нашій»18.

Зі сторінок спогадів Білиловського постає приваблива фігура оповідача
літератора, лікаря, громадського діяча, людини неспокійної вдачі і невичерпної

енергії. Збереглося чимало свідчень про його громадянську принциповість. Пев¬
не уявлення дає хоча б таке місце з листа Білиловського до Михайла Старицько-
го: «...не горнеться моє серце до багатьох наших т. з. «щирих українців»... Гарно
пише і приязно дише, і солодко так говоре, і люб язності ціле море!.. А як поди¬

вишся близенько та пильненько, зирнеш в серце, в душу овва! Черва, черва й

черва!.. Як... дійдеться до діла, до манюсінького діла... куди вся щирість
поділась? І часу нема, і діла не знає, і зробити б то він рад, та бач, такая гадка, що

краще, як «скраю хатка», і, диви, назад, назад»19.

Кесар Білиловський мав усі підстави твердити на схилі літ: «Я ніколи не був
покірливим і не кланявся капелюхові на дрючку чи на палі. Ніколи не поступав¬
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ся своїми переконаннями ні перед губернатором, ні перед департаментами і зі

мною рахувалися»20.
Білиловський народився ще за життя Тараса Шевченка, він пережив Панте¬

леймона Куліша та Івана Франка, Лесю Українку і Михайла Коцюбинського, по¬

мер після загибелі Григорія Косинки, Миколи Куліша і Миколи Зерова. За довгі

роки свого «письменства і гасання по білому світу» він, за його власним визнан¬

ням, «наслухався, надивився, наївся і напився таки багато, були скорботи, були
і радощі». У листі до Миколи Плевака він обіцяв докладно розповісти, «як мере¬

жатиму свій життєпис», «і про зустрічі і знайомства з письменниками нашими,

російськими та закордонними». Свою обіцянку Білиловський виконав.

Його спогади дають можливість сучасному читачеві зустрітись з численними

діячами культури, постаті котрих мемуарист відтворює яскраво і правдиво де

докладніше, де окремими штрихами.

Спогади, як відомо, жанр суб єктивний. Оповідач поціновує людей, ситу¬

ації, про які йдеться, з власного погляду. Цілком природно, що розповідь Біли¬
ловського позначена особистісним сприйняттям подій та їхніх учасників, вла¬

сним уявленням про їхню сутність.
Одні й ті самі особи у їх зв язках і зіткненнях у різних мемуаристів дістають

різне висвітлення; внаслідок зіставлення таких свідчень постає мальовнича, сте¬

реоскопічна панорама часу. Щоправда, слід також зважити на свідому чи

несвідому тенденцію оповідача якоюсь мірою акцентувати свою роль у перебігу
подій, у долі окремих персонажів. Мабуть, Білиловський подекуди трохи пе¬

ребільшує свої чесноти. Варто, наприклад, порівняти інтерпретацію бодай одно¬

го епізоду у двох мемуаристів. Білиловський твердить, що завдяки саме його по¬

середництву Євген Чикаленко, заохочуючи Данила Мордовця писати ук¬

раїнською мовою, запропонував йому грошову винагороду, що дорівнювала б

російським гонорарам. Однак у Чикаленковій розповіді цей епізод виглядає інак¬

ше: «Прочитавши в галицькій «Зорі» його «Сорока на тину», щось на кшталт

фейлетону, в якому він каже, що український письменник живе в таких умовах

в Росії, як сорока на тину, що й рад був би чоловік писати щось, але умови відби¬
вають охоту і т. п., і впевнившись з того фейлетона, що Мордовець не забув ще ук¬

раїнської мови і володіє нею ще краще, ніж молоді наші белетристи, я написав

йому, що даремне він нарікає на умови, що й при цих умовах можна друкувати

белетристичні твори, аби охота, а що пише він тільки по-російському тому, що за

російські твори йому платять, а за українські ні, і, нарешті, запропонував йо¬

му писати історичні оповідання по-українському, а я знайду змогу платити йому

так само, як платять російські журнали, і друкуватиму ті оповідання в Галичині,
коли цензура не пустить їх тут»21.

Отож можна припустити, що з боку Білиловського був додатковий імпульс,
спрямований на «українізацію» Мордовця. В іншому місці Чикаленко твердить,

що ідея улаштування ювілею Мордовця «в надії відживити і розголосити ук¬
раїнський рух» належить Олександрові Бородаю. Про це ж вшанування пише

Білиловський: «І коли каяття не хиба, то каюсь, що була се ініціатива моя».

Білиловський наводить низку таких подробиць, що його якнайдіяльніша при¬

четність до організації святкування не викликає жодних сумнівів.
Таким чином, незважаючи на окремі елементи дещо завищеної самооцінки,

розповідь Білиловського в її основній течії, поза будь-яким сумнівом, маємо виз¬

нати за таку, що заслуговує на довіру.
З оповіді Кесаря Білиловського постає живий портрет П. Куліша. Важливе

місце належить у спогадах шевченківській темі (сприйняття підлітком «Кобза¬

ря», розповіді Микешина, шевченківські річниці). Наведено чимало фактів про

однайдушне змагання українських літераторів з «пані цензуронькою», гарно
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сказано про незрівнянну майстерність і суспільну роль українського театру. Спо¬

гади Білиловського мають не лише неабияку пізнавальну вагу, вони подеколи не

позбавлені й естетичного значення (тактовне використання приказкових форм,

чіткий портретний рисунок, гумористичні ноти тощо) і, безперечно, заслугову¬

ють на увагу як дослідників, так і ширшої аудиторії.
Автограф спогадів містить 22 аркуші великого формату in folio, заповнені з

обох боків хімічним олівцем. Відтворюючи його у пропонованій публікації, ми

зберігаємо лексичні особливості авторського тексту, але транскрибуємо
відповідно до сучасних граматичних норм.
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[Дитинство. Роки навчання в Полтавській гімназії (1867 1874)
та за кордоном (1874 1883). Віденська українська громада.

Знайомство з П.О. Кулішем.]

Родився [я] в с. Стополівці111(маєток Білухи-Кохановського2) Золотоношського

повіту Кропивнинської волості. Татусь мій служив там за фельдшера. Пам ятаю
себе в Золотоноші, куди татусь переїхав на службу і де нянькою моєю була Устя,
котра, колихаючи мене, співала мені пісень. Чотирьох років татусь мене поніс на

руках до приватної школи, де я з першого таки разу заробив цілу копійку. А було
се так. Татусь мій, держучи мене на руках, сказав: «Кажи аз», я сказав аз, аж

гульк впала з стелі на стіл нова блискуча копійка. «Се тобі янгол кинув за

твоє аз». Задрав я голову, глянув на стелю стеля як стеля, з сволоком, де висів

пучок колючок, вкритий стирчавшими на йому мертивими мухами. З Золотоноші
ми переїхали в село Крупське3 Кропивнинської волості, в маєток Стеценка. Мені
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було тоді 6 років. Тут почалось моє свідоме радісне дитинство. Лелеки на клуні,
річка Кропивна поза клунею, лебеді в очеретяній гущавині, голуби на горищі, со¬

лов ї у саду, гуртові пісні щовечора, казки, оповідання мого діда, древнього стари¬
гана 116 років, про загони татар і переховування жінок та дівчат по очеретах,

хлопчики-друзі, з котрими верхи на лозині уганяли по селу, підпанки Розтано-

вич, а надто Косюра, що, будучи колись возним, і досі зодягав жупан з жовтою ху¬

сткою у задній кишені і погрожував нас, малесеньких босоногих бігунців, за те,

що закутували його густим вулишним пилом; сійба, жнива у полі, де ми, неначе ті

ховражки або перепілочки, ховались у високім житі, молотьба на току, і тисячі

інчих розмаїтих з яв і впливів з народного побуту та життя звертали на себе мою

свіжу дитячу увагу, глибоко запали у мою душу і, мов місяць та зорі вандрівця,

провожали мене по всіх усюдах: і за кордоном, і в Сибірі, і в Московщині, і в

Олонії4, оселеній по Свірі нащадками южнорусів, і в Киргизії з українськими ко¬

лоніями, в Туркменії, в Тавриді, в Курляндії і тут, у Персії, мойому чи не останнь¬

ому житлі. Навіть Німеччина, Швейцарія зі своїми Альпами, Італія з своїми ди-

возними чарами і вони не здолали погасити мою гарячу любов, мій в мені ду-

боміцно укоріняний велико живущий стимул мого глибоко-осереднього життя.

20-го лютого с[ього] року минуло 70 років мого життя і 52 р[оки] мого письмен¬

ництва (1876 р. уперве надруковано було мій переклад «Нащо мені чорні брови,
нащо карі очі» Т[араса] ІЩевченка] на німецькій мові у «Leipziger Theater- &

Intelligenzblatt»)5, але й зараз світить мені любо, яскраво та блискуче, мов та зоря

з далекої, астрономічної далечіні, рідне село Крупське, кубельце мого веселого,

щебетливого та ясного маленства, і зараз переживаю ті незабутні годи, черпаючи
з них, неначе з кришталевого джерельця, втіху, усолоду, творчий рух і цілюще по¬

чування молодощів. Тому-то і в «Споминах»*6 моїх моє маленство, садок і хатка

на селі, ночі, ранок і т. п. чи не найкращі мої співанки...

Одного літа приїхав додому син сусіда нашого, Розтановича, що вчився в

Києві у гімназії. Як побачила се моя матуся, як довідалась від Розтановички, яка

по гімназіях наука та які ніби звідти виходять люди і т. інше, гі! І почала наляга¬

ти на батька: повези і наших, себто мене і покійного старшого брата. Довго опи¬

нався і сперечався батько, але мусив поступитись, аби, як се завше було, догоди¬

ти нені. І повезено нас до Полтави за 200 верствів на конях, тоді ще не було
залізниці і їздили ми 8 день! По дорозі татусь голубив нас, пригортав до себе:

«Глядіть же, голуб ятка мої, не забувайте мене, пишіть, поводьтесь гаразд, з ким

же тепер їздитиму по участку? » , тоді саме заведено було земські лікарські уча¬

стки, і татусь літом вже з ким-небудь з нас, хлоп ят, їздив, кохаючись в своїх

дітях, як рідко хто інший. «З ким спатиму, кому казочки казатиму, куріпоч¬
ки мої маленькі?» А гарячі сльози з очей отцевих на нас так і ллються. Здали ми

іспит, і наступив час розлуки. Сидить татусь в нетечанці, трясеться і плаче, обер¬
таючи голову назад, а я біжу за ним, чимдуж біжу наздогін та кричу: «Таточко!

Таточко!», а за мною хазяїн мешкання нашого. Так біжав я за татусем моїм коха¬

ним три верстви і знеможений впав. Хазяїн підбіг, підвів і поволік мене додому.

І почалась моя скрута, обхопив мене смуток, а надто тяжка мука від учебника зо¬

ології з його словами, яких овсі не розумів, як, наприклад: животные, млекопи¬

тающие, позвоночные і т. д. Бувало, сидю у столу, дивлюсь у книжку, напручу-

юсь висверлити ці слова, але ба! І сльози! Взагалі про мене, сільчука, та ще з та¬

кої щиро української сторони, як Золотоношський повіт, російська мова була не¬

переможна. Був у нас учитель латинської мови Гарлинський. Так от, щоб довес¬

ти, як у латинців ймення кінчалось на -us, всіх підряд питавсь: «Как твоего отца

зовут?» Я мовчу. Він дужче: «Как отца зовут?» «Павло», кажу. «Как

Чималий утвір (7000 віршів) про колишнє.
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Павло?» «А так, нашого панотця зовуть Павло». А учитель мене журналом по

голові як бахне яв плач; тоді Жанжуристий, що сидів поруч зі мною: «У нас,

каже, священика зовуть отцем, отець Павел, а отца зовуть батько або тато».

Жанжуристий був вже великорослий парубок, не знав жодного страхіття, і по¬

хмуро додав баса: «Он не из Полтавы, он из села, где, кроме родного малороссий¬
ского языка, другого не слыхать!» Тоді такі учні були, що не вчитель їм, а, навпа¬

ки, вони вчителям вселяли страх; вже в першій клясі сидить, було, байдужли¬
вий, протягаючи свої довженні ноги з-під першої парти аж до катедри, смикаю¬

чи вусики та думаючи про свою Ганнусю. Загрузнувши на другий рік, він вже по¬

чував себе господарем першої кляси. І як почне учитель щось мимрити про «мле¬

копитающих» або німець «ich bin, ich war»7, то такий учень-господар, довбаючи

пучкою у носі і дивлючись у вікно: «Це вже, каже, ми чули, чи не можна

щось новенького?» У другій клясі так саме воловодить, а в третій нема вже йому
чим дихати, і промарнувавши два роки і в 3-й клясі, кидає гімназію і жениться

на своїй Ганнусі.
Взимку несподівано надвечір приїхав татусь. І як довідавсь, що наші подуш¬

ки та пальто хазяїн десь заставив, а ми з братом щорана без пальто бігцем тюпа¬

ли до гімназії, поклав рішенець продати усе майно на селі і переїхати до Полта¬

ви. Так і вчинив.

Якось, ще гімназистом будучи, познайомився я з одним семінаристом з Золо-

тоношського повіту. Од нього я добув «Кобзаря» Шевченка, видання Казанчико-

ва8.1 пірнув в розкоші, як каченя в воду погожу. Дні і ночі читав. Ходив по саду

з «Кобзарем» в руках, мов заворожений. Трапилось так, що на вакації поїхав я в

гостини до дядька в Смілу та випадково забрів пішки на цукерню Семиренка-Ях-
ненка9. Там мені директор заводу подарував «Кобзаря», видання коштом Семи-

ренка. Владаючи власним «Кобзарем», я вже тримав і носив його з собою, як чер¬

нець молитовник. Вернувшись додому, було се в 1874 році я зачав писати.

Почав з малесенької поеми «Зозуля та горлиця», де зозуля кладе яйця у гніздо

горлиці, а як вилупились зозулята, вони щодалі дужч та дужч стали ображати та

кривдити горлят, одіймаючи годівля і овсі їх випхали, викинули з кубельця. Я
натякав на відносини московського уряду до України. Тоді були такі порядки,

що не тільки «не мов мені ні словечка», але і дихати недзя було своїм повітрям.

Пріч цієї поемки ще намережав я з п ятьнадцатеро віршів та, дурний хлопчина,

одіслав до Києва в цензуру, не пишучи, що я гімназист, а подавши свою приват¬

ну адресу. Ждав, ждав і годі сказав. Коли так через два-три місяці ввіходе сторож
в клясу, «Білиловський, каже, директор требует в учительскую». Вчитель

словесності мене дуже любив, злякався, підняв брови: «Що, питає, зробив
ти?» «Нічого не зробив такого, нічогісінько не знаю». Увійшов я в учительсь¬

ку, а в самого серце колотиться, ось вискочить. Підступив до мене з другої кімна¬

ти, де стояли вчителі і священик о. Микола Думитрашко10, директор, ховаючи

руки за спиною. «Здорові були, батько, він до мене, кобзарюєте? Новий коб¬

зар! Що ж, як же вас ушанувати, віночком чи віником?» І враз руки розтяв і ру¬

кою, що держав тетрадь, мене двічі по щоках, потім, розідравши тетрадь в шма¬

точки та бризкаючи на мене слиною, гукнув: «Геть з моєї гімназії, пришли мені

зараз мамашу». Вчителі дивились, дививсь і о. Думитрашко, збентежений та

блідий. Вийшов я оглумшений, одяг пальто і пішов, аж хтось ззаду кликнув ме¬

не. Був се о. Думитрашко. «Не журись, синашу, читав я твої вірші, пиши та й

пиши, роби та й роби, доробишся до чого. Ходім до мене, я тобі щось дам». Повів

до себе і подарував мені «Жабомишедраківку»11 на українській] мові Думит-
рашка-Райчиця12, родича свого. Поцілував мене, ще раз заспокоїв і відпустив.
Так само мене втішав і латиниста Н.П. Ковалевський13. Прийшов [я] додому. Так

і так... Все розказав. Мати пішла до о. Думитрашка. Той порадив взяти мене з
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гімназії, бо, каже, зимним вітром повіяло. Ми старі вже, згорблені, а молодому

поколінню доведеться запекле лихоліття пережити. І справді, тільки що поїхав

за кордон до Липська [Лейпціга. І.З.], як товариш Педашенко Микола мені пи¬

ше: «Гаразд зробив, що майнув у Німещину. Хохулю, Калюжного, Вірського, Са-
женя посаджено ув острог, а Стебліна-Каменського заслано аж в Якутчину, з ним

і мати його поїхала, все хлопці 5-ї та 6-ї кляси!..»14 А я тим часом у Липську
заходивсь за німецьку мову та літературу, рівночасно і за працю на Maturitas15,
яку добув у Дерпті* cum maxima laude16, а викладання моє на тему «Die

Weltgeschichte ist das Weltgericht»17 ухвалено яко найкраще. Зайвий час, більш

удосвіта, перекладав на наську мову з «Мірца Шафі» Фрідріха Боденштедта18,
знавця нашого слова і автора книжечки «Die poetische Ukraine» і, здається, кни¬

жечки «Der ukrainischer Dichter Т. Schewtschenko»19. Я йому читав деякі пере¬
клади, і він їх вельми ухваляв. «Klangvoll und wurzig, das riihrt von der

Blutsverwandschaft der Ukrainer mit den Orientalen her»20. Правду мовив він, бо
впослі я впевнивсь, як з антропологічного, так і з етнографічного боку, та й зараз,

сидя у Персії, в чималій схожості побуту, будівля, хліборобства, одежі, мови,

пісень, а надто мелодій українського, перського і тюркських народів. Я про се пи¬

сав в книжці «Киргизская женщина» (Юбилейный сборник проф. Славянского,
СПб.21). Боденштедт нагадав мені спробувати дещо перекласти з Шевченка на

німецьку мову. Обрав я «Нащо мені чорні брови» і поніс їх до знайомого д-ра Зен-

гера, опослі він залучив собі слави знаменитого професора гінекології. Він ви¬

читав, дещо підправив і віддав до газети «Leipziger Theater- und Intelligenzblatt»,
де воно було надруковано 1876 р., місяця липця22. Переклади з Боденштедта і де¬
які мої власні вірші згоріли од спиртової лампи в Відні, куди я переїхав восени

1876 р. В Відні я познайомився з студентами-галичанами і бував в товаристві
«Основа»28. В цим товаристві я зустрівся з Ів. Наумовичем24, депутатом парла¬

менту. Незабаром після нашої зустрічі він прийшов до мене і запросив в

співробітники «Науки»25. З того часу у кожному сливе № «Науки» містились мої

вірші, дебільш ледачі і жодної уваги не варті. Був я мало досвідчений, ще менш

розумний і мазав вірші се я добряче пам ятаю такою мовою, якою склада¬

лась «Наука»26. Такою ж мовою я перекладав «Дзвін» Шіллера27.1 такою ж мо¬

вою писав в коломийську «Ниву»28, бодай його не згадувати. А потім, як ог¬

лядівсь і обдививсь та познайомивсь в клініках з студентами-галичинами з това¬

риства «Січ»29, я ту ж мить пристав до них. В «Січі» зустрівсь з Терлецьким80, з

котрим не раз, сховавшись у льоху Естергазі під собором Св. Стефана, за склян¬

кою добрячого вина, викладали один одному свої думи, торкаючись «вселяких

питаннів», зустрівсь з Горбачевським81, асистентом проф. хімії Людвига82, а

потім професором Пражського чеського університету, а надто подружився з

проф. Ів. Пулюєм88, асистентом значного фізика Ланга84 у Відні, а потім проф. у

Празі, тим самим Пулюєм, з яким Куліш перекладав «Св. Письмо»85. З Пулюєм
мене познайомив січовик Кость Паньківський36 і січовик Полянський37, з кот¬

рим я мешкав в одній хатині. Майже щодня я бачивсь з Пулюєм. Я тоді багато

працював над перекладами Шіллера: «Розбійники» (я їх читав у «Січі»), «Вален-
штейн», «Фіеско», «Марія Стюарт»88 і переробив «Дзвона». Вичитав я перероб¬
леного «Дзвона»89 Пулюєві, йому він дуже подобавсь, і він про се написав до Ів.

Ів. Білозерського40 у Флоренції. Скоро після цього я був у Флоренції41, де час¬

тенько бачився з Білозерським, седя у нього в світлиці і слухаючи за стаканом

кіянті42 його гумористичні оповідання про старовину, про діячів «Основи»48, про
Куліша44 і других. У Флоренції ж познайомивсь я і з проф. Де Ґубернатісом45.
Він тоді працював над «Історією всесвітньої літератури» і прохав мене написати

йому коротеньку історію української літератури, що я і зробив задля нього. Воно
х

Щоб російська була maturitas.

6
0.32
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міститься в його історії з його показною, що се моє46. Багато часу призначав я на

славетну флорентинську бібліотеку коло Uffizi47. Данте, Петрарка і Боккаччіо,

Альфієрі, Джусті і інчі48 захопили мене цілком. Ночі я схилявся над своєю по¬

емою «Олена» на сюжет, займаний мною у Шеллі49. Пріч цього я засилався лис¬

тами дуже часто з Кулішем50, котрий прислав мені із Львова свою «Крашанку»51
і з котрим ще у Відні почав листуватись завдяки Пулюєві. Куліш майже щотиж¬

ня засилав мені зі Львова, а потім із Відня52 свої вірші і поеми, переклад з

Шекспіра, 1-й том53, просячи висловити свою думку «без сорома казка», вбачаю¬

чи в мені чималий «критичний хист» і знайомство з європейськими література¬
ми. Чому він такої думки був, чи через те, що, перебільшуючи значення моїх до

його листів про літературу en general54, він «передав куті меду», чи може через

те, що «тішивсь» в моїх поезіях, які і я до його засилав, не знаю цього досте¬

менно. Знаю тільки, і досі ще гріє мене і живить спогад про його надзвичайні

відносини до мене, про його повагу і любов. Його листи до мене, чудовою мовою

написані, його мислі, душевний їх тон, щирість і тепло, звірчивість і одвертість

цього могутного, бардзо кебетливого, невтомного трудівника до мене, так мало

ще тямущого 22-літнього молодика, додавали мені невимовну енерґію я читав,

вчився, писав, листувався; художні листи його, кажу, вливали в мою душу спа¬

сенну бадьорість, радість і задоволення. Книгар Вольф55(СПб.) удався до Куліша
з проханням перекласти на українську мову усі поезії російських поетів про Ук¬

раїну56. Куліш одписав йому удатись до мене. І я у Флоренції одібрав од Воль¬

фа те ж саме предкладання. Що з того вийшло, я й досі не знаю. Небіжчик Драго-
манів з Женеви написав до Куліша листа і питався, чи можна надіслати йому де¬

які українські і інчі книги на схов. Куліш відписав йому переслати їх мені у

Флоренцію57. Таким побитом я зачав листуватись з великоосвіченим і таланови¬

тим Драгомановим58, який скоро після того поїхав до Софії59.
IP НБУВ. Ф. XXVII. - № 1259. Арк. 2 4 зв. Оригінал.
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1 Кесар Олександрович Білиловський народився 20 лютого 1859 р. у с. Стополівці (тепер с. Возне-

сенське Золотоніського району Черкаської обл.). Центр волості с. Кропивна тепер також належить до

Золотоніського району Черкаської обл.
2 Білуха-Кохановський Михайло Андрійович (1809 1891) громадський діяч, полтавський зем¬

левласник. Закінчив 1826 р. Царськосільський ліцей. 1829 р. оселився в Полтаві, де в різний час

обіймав низку адміністративних посад (зокрема, з 1845 р. очолював палату карного суду). Друкувався в

журналах «Основа», «Русская старина», «Садоводство». Автор статей з питань сільського господарства

і спогадів. Див. про нього: ЯзыковДД. Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц. СПб.,
1909. Вып. 11. С. 18. (Сборник ОРЯС Императорской АН. Т. LXXXVI. № 3) (літ.); Павлов-
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ский И.Ф. 1) Первое дополнение к краткому биографическому словарю ученых и писателей Полтавской

губернии с половины XVIII века. Полтава, 1913. С. 5 6; 2) Полтавцы: Иерархи, государственные

и общественные деятели и благотворители: Опыт краткого биографического словаря Полтавской губер¬
нии с половины XVIII в. Полтава, 1914. С. 140 141: портр.; Бернштейн МД. Журнал «Основа» і

український літературний процес кінця 50 60-х років XIX ст. К., 1959. С. 39, 47.
3
Тепер належить до Золотоніського району Черкаської обл.

4
Історична область на північному заході Російської імперії (тепер Республіка Карелія у складі

Російської Федерації).
5 Див.: *Schewtchenko Т. Wo zu hab ich schwarze Brawen // Leipziger Theater- und intelli-

genzblatt. 1876. Marz. S.7.
6 «Спомини» поетичний цикл, над яким Білиловський працював наприкінці 1910-х протя¬

гом 1920-х рр. (первісна назва «Місячні ночі»). На початок квітня 1927 р. цикл, за свідченням ав¬

тора, складався з шести завершених розділів: «Італія», «Німеччина», «Швейцарія», «Олонія», «Га¬

личина» та «Україна», загальним обсягом до 6000 віршованих рядків (див. лист Білиловського до

А.Ю. Кримського від 2 квітня 1927 р.: IP НБУВ. Ф. 1. Од. зб. 25189. Арк. 2 2 зв.). Три по¬

езії з циклу опублікував П.А. Дегтярьов (див.: Білиловський К. В чарах кохання: Вибрані поезії.

К., 1981. С. 42 56).
7 «Я є, я був» (нім.).
8 Йдеться про перше посмертне видання творів Т.Г. Шевченка, підготоване Г.С. Вашкевичем і

М.І. Костомаровим (Кобзарь Тараса Шевченка / Коштом Д.Є. Кожанчикова. СПб., 1867. XII,

677, [1] с.). Кожанчиков Дмитро Юхимович (1819 1877) російський видавець і власник книга¬

рень у Петербурзі.
9 Йдеться про промислову фірму «Брати Яхненки та Семеренко» (початок 1840-х 1880-і рр.), якій

належала мережа цукроварень на Полтавщині, в т. ч. перша в Україні парова цукроварня в с. Ташлику

(тепер Смілянського району Черкаської обл.; з 1843 р.). Син співзасновника фірми Ф.С. Семеренка,
Платон Федорович (1820 1863), був знайомий з Шевченком, фінансував видання підсумкової при¬
життєвої збірки творів поета (Кобзарь Тараса Шевченка / Коштом П. Семеренка. СПб., 1860. [6],
244, [1]с.).

10 Думитрашко Микола Данилович (псевдоніми та криптоніми Н. Даніиленко, Пр. Н.Д-ко та

ін.; 1829 або 1830 1878) церковний і освітній діяч, проповідник. Брат поета Костянтина Думит-

рашка (1814 1886). Закінчив Петербурзьку духовну академію. Був православним священиком (про¬

тоієрей Стрітенського собору в Полтаві з 1856 р.). З 1856 р. викладав Закон Божий у Полтавській чо¬

ловічій гімназії. Засновник (1863), перший редактор і постійний автор журналу «Полтавские епархи¬

альные ведомости». Друкувався також у часописах «Духовная беседа», «Духовный вестник» та ін.

Виступав зі статтями, присвяченими питаним церковної історії та педагогіки. Див. про нього: Пав¬

ловский И.Ф. 1) Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с поло¬

вины XVIII века. Полтава, 1912. С. 67 68: портр.; 2) Первое дополнение к краткому биографи¬

ческому словарю ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава,
1913. С. 67 68; Гніп М. Громадський рух 1860 рр. на Україні. X., 1930. Кн. 1: Полтавська

громада. С. 8, 11; Ротан П.П. Матеріали до українського біографічного словника. Літературна

Полтавщина // Архіви України. 1964. №4. С. 105 (літ.); Дей О.І. Словник українських псев¬

донімів та криптонімів (XVI XX ст.). К., 1969. С. 138, 139, 467 (далі Дсй, сторінка); Пол¬

тавська громада початку 1860-х рр. у листах Дмитра Пильчикова до Василя Білозерського / Вст. ст.,

публ., ком. В. Дудка // Київська старовина. 1998. №2. С. 162, 171.
11 Йдеться про першодрук здійсненої К.Д. Думитрашком переробки старогрецької анонімної по¬

еми кін. VI поч. V ст. до н. е. «Війна жаб і мишей». Див.: Жабомишодраківка. Ватрахоциоцахіа /
На нашу руську мову перештопав К.Д.[умитрашко]. СПб., 1859. 29, [3] с.

12 Думитрашко-Райч Тимофій Іванович (р. нар. невід. помер не ран. 1858) поет, автор єдиної

поетичної збірки «Бандура» (вип. 1, 1858). Білиловський помилково називає Думитрашка-Райча ав¬

тором «Жабомишодраківки», написаної К.Д. Думитрашком.
13 Ковалевський Микола Павлович [р. нар. невід. помер не раніше травня 1863 (nop.: IP НБУВ.

Ф. 3. Од. зб. 4089)] педагог. Учасник полтавської української громади кін. 1850-х поч. 1860-х рр.

Викладав у Полтавській духовній семінарії та Полтавській чоловічій гімназії. Пор. про нього: ГніпМ. Гро¬
мадський рух 1860 рр. на Україні. С. 8.

14 Йдеться про арешт учасників «Унії» нелегального гуртка молоді народницького спрямуван¬

ня, що діяв у Полтаві 1874 1875 рр. 1875 р. більшість його активістів було заарештовано, засудже¬
но до ув язнення й заслання до Сибіру. Один із керівників «Унії», молодий народник Ростислав

Андрійович Стеблін-Каменський (1857 1894), був заарештований 1879 р. і засуджений на десять

років каторги. Покарання відбув на р. Карі; з 1885 р. перебував на поселенні в Якутії.
15 Тут: атестат зрілості (латин.).



148 Степан ЗАХАРКІН

16 3 найвищою відзнакою (латин.).
17 «Всесвітня історія всесвітній суд» (нім.).
18
Боденштедт (Bodenstedt) Фрідріх Мартін фон (1819 1892) німецький письменник, перекла¬

дач, літературознавець. Автор збірки «орієнтальних» поезій «Пісні Мірзи Шафі» (1851), над перекла¬

дами з якої працював Білиловський. Видав антологію українських народних пісень у власних пере¬

кладах «Die poetische Ukraine» («Поетична Україна», 1845).
19 Імовірно, Білиловський помилково приписує Боденштедтові авторство книжки: *Taras

Grigoriewicz Szewczenko, ein Kleinrussischer Dichter: Dessen Lebensskizze samt Anhang, bestehend aus

Proben seiner Poesien, in freier Nachdichtung von J.G. Obrist. Czernowitz, 1870. [1], XLV, 63 S.
20 «Дзвінко та пряно, що випливає з кровної спорідненості українців із східними народами» (нім.).
21 Див.: Белиловский КА. Женщина инородцев Сибири: (Медико-этнографический очерк) // Сбор¬

ник работ по акушерству и женским болезням, посвященный профессору Крониду Федоровичу Славян¬

скому его учениками в 25-летие его врачебно-ученой деятельности 9-го декабря 1893 года / Издан под

ред. А.Р. Фишера. СПб., 1894. [Ч. 1.] С. 527 629 с. Окрема відбитка: СПб., 1894. 103, [2] с.

22 Неточність. Переклад вийшов друком у березні 1876 р. (див. прим. 5).
23 «Русская основа» українське студентське культурно-освітнє товариство, яке діяло 1868

1878 рр. у Відні. Дотримувалося москвофільської орієнтації. Взяло участь у підготовці «Русскаго

отдѣла» першого випуску «Славянскаго альманаха» (1879), де, зокрема, вміщено три поезії Біли¬

ловського [див.: Б^ѣлиловскій ЦА. 1) Разлука солдата (изъ 1877 года) // Славянскій альманахъ.

Viden, 1879. С. 8; 2) Пѣсня жнеца // Там же. С. 9; 3) Годъ 1877 // Там же. С. 10 11]. Після

того, як 1878 р. австрійські власті заборонили діяльність «Русской основы», деякі з її членів увійшли

до складу Українського академічного товариства «Січ».
24
Наумович Іван Григорович (1826 1891) письменник, церковний і громадський діяч моск¬

вофільського спрямування. Закінчив 1851 р. Львівську духовну семінарію. Був греко-католицьким,
згодом православним священником. Засновник (1871) і фактичний керівник журналу «Наука». На¬

прикінці 1870-х на поч. 1880-х рр. брав участь у роботі товариства «Січ» у Відні; виключений 1882

р. за «несправедливі і ложні денунціяції на товариство» (Зоря. 1882. 22 падолиста. Ч. 22.

С. 356). Того ж року за поширення москвофільства заарештований австрійськими властями і відлуче¬

ний папою від церкви; відбув ув язнення. 1886 р. прийняв російське підданство, переїхав на Київщи¬

ну- Друкувався в журналах «Наука», «Русская рада» та ін. Автор поезій, оповідань, п єс, а також

численних популярних статей з природництва та сільського господарства, написаних «язичієм».
25

«Наука» науково-популярний і громадсько-політичний журнал москвофільського спряму¬
вання (Коломия, 1871 1876; Львів, 1877 1893). Засновник і фактичний керівник І.Г. Наумович.

Бібліографічний опис видання див.: Романюк М.М., Галушко М.В. Українські часописи Коломиї.

1865 1994 рр.: Історико-бібліографічне дослідження. Львів, 1996. С. 37 43.

Протягом січня травня 1878 р. в журналі було вміщено п ять поезій Білиловського, приуроче¬
них до подій російсько-турецької війни 1877 1878 рр. Див.: Б^лиловскій ЦА. 1) Раненный ко-

закъ // Наука: Письмо для народа. Львов, 1878. Януарія 10. № 1. С. 20; 2) Кровавая ночь

въ болгарскомъ селѣ // Там же. Февруарія 10. №2. С. 41 42; 3) Черногорецъ и черногорка

// Там же. Марта 10. №3. С. 64; 4) Соловушка: (Пѣснь) // Там же. Апрѣлія 10. №4.

С. 85; 5) Думка // Там же. Мая 10. № 5. С. 114.
26 Йдеться про «язичіє» штучну книжну мову, вживану у XIX на поч. XX ст. у моск¬

вофільських виданнях Галичини, Буковини і Закарпаття, що являла собою мішанину українських,

російських і старослов янських елементів. Прогресивні діячі західно-української інтелігенції (зокре¬

ма, І.Я. Франко) виступали проти вживання «язичія».

27 Опубл.: Дзвонъ І Пѣснь Фридриха Шильера в переводѣ Ц.А. Бѣлиловского. Коломыя, 1879.

16 с. Переклад «посвящено Бл.[агородному] Госп.[одину] В.М. Площанскому, двигателю руской журна¬

листики въ Галиціи, въ знакъ глубочайшего уваженья къ нему и въ память дня съ нимъ знакомства».

28 Коломийський часопис з такою назвою невідомий (пор.: Романюк М.М., Галушко М.В. Ук¬

раїнські часописи Коломиї. 1865 1994 рр. С. 220 221). П.А. Дегтярьов у своїй ґрунтовній студії

життя та творчості Білиловсьького аргументовано ототожнює згадане автором спогадів видання з літе¬

ратурним і науково-популярним двотижневиком «Весна», що виходив у Коломиї протягом 1878

1880 рр. за редакцією І. Трембицького [див.: Дегтярьов, 40 (прим.)]. Бібліографічний опис видання

див.: Романюк М.М., Галушко М.В. Українські часописи Коломиї. 1865 1994 рр. С. 50 52.

Співпраця Білиловського з журнлом тривала протягом березня 1878 р. травня 1879 р. У «Весні» бу¬

ло опубліковано шість його поезій [Б^лиловскій ЦА. 1) Весна: (Пѣснь) («Ой на горѣ весновъ вѣе...») //
Весна: Письмо для забавы и науки. 1878. 20 марта. Ч. 2. С. 13; 2) «Ой за гаемъ зеленень¬

кимъ!..»: Пѣснь // Там же. 24 марта (5 цвѣтня). Ч. 3. С. 22; 3) Майская ноченька: (Пѣснь) //

Там же. 8 (20) цвѣтня. Ч. 4. С. 39; 4) Русь: Пѣснь // Там же. 8 (20) червня. Ч. 8. С. 62;
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5) Сиротина: (Пѣснь) // Там же. 1879. 8 цвѣтня. Ч. 7. С. 52; 6) Весна («Весна! Тае снѣгъ на

дворѣ...») // Там же. 24 мая. Ч. 10. С. 69], п єсу «Катерина» (Катерина: Мельодрама в 3 актахъ

І Написавъ Ц.А. Бѣлиловскій // Весна. 1879. 8 сѣчня. 4.1. С. 1 4; 24 сѣчня. Ч. 2.

С. 10 12; 8 лютого. Ч. 3. С. 17 19; 24 лютого. Ч. 4. С. 25 28; 8 марта. Ч. 5. С. 33 35;

24 марта. Ч. 6. С. 41 44; авторська присвята: «Въ знакъ глубочайшего почтенія посвящено Ей

[sic] Превосходительству Александрѣ Николаевнѣ Госпожѣ Алещевой»), цикл подорожніх нарисів

[Листи з Бадена / (Пише Ц.А. Бѣлиловскій) // Весна. 1878. 24 липня (5 серпня). Ч. 11. С.87;
8 (20) серпня. Ч. 12. С. 96; 24 серпня (5 вересня). Ч. 13. С. 103 104]. Накладом редакції

«Весни» здійснено окремі видання «Катерини» [Коломия, 1879. 52 с. (Библіотека новыхъ драма¬

тичныхъ сочиненій. №4)] та перекладу «Пісні про дзвона» Ф. Шіллера (див. прим. 27).
29 «Січ» українське студентське культурно-освітнє товариство народовського спрямування, що

діяло 1868 1947 рр. у Відні (з 1941 р. у складі Націоналістичної організації українських студентів в

Німеччині). Об єднувало українців, які навчалися у вищій школі Відня університеті, духовній

семінарії, рільничій академії тощо. Протягом 1870-х рр. значна частина учасників «Січі» займалася

соціалістичною пропагандою, за що товариство 1877 р. зазнало переслідувань з боку австрійських
властей. «Січ» влаштовувала літературно-мистецькі вечори й концерти; організовувала читання

лекцій і відчитів (рефератів), присвячених актуальним питанням історії, філософії, літературознав¬
ства, природничих наук. При товаристві діяла бібліотека-читальня. Орган товриства журнал «Наш

світ» (1920 1924). «Січ» видала три ювілейні альманахи (1898, 1908, 1932), взяла участь у підго¬

товці двох випусків «Славянскаго альманаха» (Viden, 1879. 396 с.; 1880. 432 с.). [Наклад друго¬

го випуску сконфісковано автрійською цензурою; заборону видання викликалаа вміщена в ньому

стаття М.П. Драгоманова «Політико-соціальні думки в нових піснях українського (малоруського) на¬

роду» (С. 55 91). Унікальний цензурний примірник книжки, віднайдений М.С. Возняком,

зберігається у відділі рідкісної книги ЛНБ (№ II 32267).] Дійсними й почесними членами товариства

«Січ» в різний час були Н.К. Вахнянин, В.К. Винниченко, І.Я. Горбачевський, О. Грицай, М.С. Гру¬

шевський, М.П. Драгоманов, О.Ю. Кобилянська, М.М. Кордуба, 3. Кузеля, Б.С. Лепкий, Ф. Мікло-

шич, О.М. Огоновський, К.Ф. Паньківський, В. Пачовський, Є. Петрушевич, І.П. Пулюй, І.Ю. Сема-

нюк (Марко Черемшина), К.Й. Студинський, С. Твердохліб, О.С. Терлецький, М.Й. Федюшка

(Євшан), І.Я. Франко та ін. Докладніше див.: Грабович І. О дѣятельности рускихъ академичныхъ то-

вариствъ въ послѣдном роцѣ школьном. (Конець) // Зоря. 1880. 15 (27) жовтня. С. 271; Кор¬

дуба М. Історія «Січи» // «Січ»: Альманах в память 30-х роковин основания товариства «Січ» у

Відні. Львів, 1898. С. 5 24; Кузеля 3. Історія віденської «Січи» // «Січ»: Альманах в память 40-

их роковин основания товриства «Січ» у Відні / Зібрали і видали 3. Кузеля і М. Чайківський.

Львів, 1908. С. 465 485 (літ.); Данько М. Украинцы в Вене // Украинская жизнь. 1913.

С. 66 67; Марітчак Т. Минуле віденської «Січи» // Над синім Дунаєм: Ювілейний збірник Ук¬

раїнського академічного товариства «Січ» у Відні І Зредагували О. Грицай і Т. Марітчак. Відень,
1932. С. 137 186; Кияновська Л. Музичні сторінки діяльності українського товариства «Січ» у

Відні // Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини XIX початку XX століття /

Головний редактор О. Федорук. К.; Чернівці, 1999. С. 171 180.
30 Терлецький Остап Степанович (1850 1902) громадський діяч, публіцист, літературний критик

народовського спрямування. Закінчив Львівський (1872) і Віденський (1883) університети. Голова (1874)
і почесний член (1885) товариства «Січ». 1877 р. був заарештований за участь у діяльності таємної ор¬

ганізації соціалістів, відбув ув язнення. Член-засновник Русько-української радикальної партії (1890).
31 Горбачевський Іван Якович (1854 1942) біохімік, гігієніст та епідеміолог. Закінчив 1875 р.

Віденський університет, працював у ньому (1875 1883). Голова (1875 1877) і почесний член (1883)
товариства «Січ». Професор Празького університету (1883) та Українського університету у Відні

(1921); професор (1921) і ректор (1924) Українського університету (Прага).
32 Людвіґ (Ludwig) Ернст (1842 1915) австрійський хімік і фармаколог. Професор Віденсько¬

го університету (1872).
33 Пулюй Іван Павлович (1845 1918) фізик та електротехнік, перекладач. Закінчив 1863 р. те¬

ологічний і 1872 р. філософський факультети Віденського університету, протягом 1876 1882 рр.
працював у ньому асистентом В. Ланґа. Голова (1872 1873) і почесний член (1874) товариства «Січ».

Протягом 1884 1916 рр. професор Празького університету. Відомий один лист Білиловського до

Пулюя [1882], що зберігається у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури
ім. Т.Г. Шевченка НАН України (далі ІЛ): Ф. 60. Од. зб. 94.

34 Ланґ (Lang) Віктор (1838 1921) австрійський фізик. Професор Віденського університету
(1865).

35 Йдеться про переклад канонічних книг Старого й Нового Завіту, над яким П.О. Куліш та І.П. Пу¬

люй працювали з 1870 р. Окремо видано Євангеліє (1873) та Новий Завіт (1881). Переклад ліг в основу

першого повного видання Біблії сучасною українською мовою (1903, спільно з І.С. Нечуєм-Левицьким).
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Про багаторічні дружні взаємини Куліша з Пулюєм див.: Пулюй І. Кілька споминів про Куліша і
його дружину Ганну Барвінок // Пулюй І. Нові і перемінні звізди / 3-є доп. вид. Відень, 1905.
С. 45 120; Студинський К. Листування і зв язки П. Куліша з Іваном Пулюєм (1870 1886) //

П.О. Куліш: (Матеріали і розвідки) / Під ред. К. Студинського. Львів, 1930. Ч. 2. С. І

LXXXVI. [Збірник філологічної секції Наукового товариства імени Шевченка. Т. XXII (2)]; Листи

П.О. Куліша до Івана Пулюя (1870 86 рр.) // Там же. С. 1 91.
36 Паньківський Кость Федорович (1855 1915) громадський діяч народовського спрямування,

журналіст. 1883 р. закінчив Віденську рільничу академію. Брав участь у роботі товариства «Січ»

(1882 р. його бібліотекар; 1884 р. обраний почесним членом товариства), Наукового товариства імені

Шевченка [член його виділу (правління)], товариства «Просвіта» у Львові. Редагував «Дрібну

бібліотеку» «Просвіти» (1893 1897), газети «Батьківщина» (1892), «Зеркало» (1892 1893), «Чи¬

тальня» (1894 1896), журнали «Дзвінок» (1899 1900) та «Економіст» (з 1904). 10 листів Біли¬

ловського до Паньківського (1888 1897) і один лист Паньківського до Білиловського (1896) зберіга¬
ються в ІЛ (Ф. 82. Од. зб. 32 41; Ф. 72. Од. зб. 233).

37 Полянський Василь Михайлович (р. нар. невід. помер не раніше 1910) лікар. Син професо¬
ра Академічної гімназії у Львові Михайла Полянського. Під час навчання у Львівському університеті

(перша пол. 1870-х) брав участь у роботі студентського товариства народовського спрямування
«Дружний лихвар». Закінчив медичний факультет Віденського університету. Згодом (за свідченням
М.І. Павлика, «десь у половині 80-их років») виїхав до Сербії, де працював військовим лікарем у м.

Ніші, (див.: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 1895) / Зладив М. Пав¬
лик. Чернівці, 1910. Т. 3. С. 6). Опублікував переклад філософської статті Д.І. Писарєва

«Бджоли» [див.: Писарєв М. [sic] І. Пчоли / 3 рос. переклав В. Полянський. Львів, 1879. 36 с.

(Дрібна бібліотека. Вип. VI)]. Див. про нього: Листування Василя Полянського з М. Драгомано-

вим (1883 4) // Студинський К. Галичина й Україна в листуванні 1862 1884 рр.: Матеріали до

історії української культури в Галичині та її зв язків з Україною. X., 1931. Т. 1. С. 320 323;

Іван Франко у спогадах сучасників / Упорядкували О.І. Дей, Н.П. Корніенко. Львів, 1956. С.

549; Спогади про Івана Франка / Упорядкування, вст. ст. і прим. М. Гнатюка. Львів, 1997. С. 11,

60,67, 68, 109, 111.
38 Над перекладами з драматургії Ф. Шіллера Білиловський працював 1881 1882 рр. у Відні. Йо¬

му належать перші українські інтерпретації більшості драматичних творів німецького класика: п єс

«Розбійники» (1781), «Заколот Фієско в Генуї» (1783), «Підступність і кохання» (1784), «Марія Стю¬

арт» (1800) та «Вільгельм Телль» (1804), а також драматичної поеми «Валленштайн» («Табір Валлен¬

штайна», 1797; «Пікколоміні», 1798; «Смерть Валленштайна», 1799). Жоден із цих перекладів не по¬

бачив світу попри те, що Білиловський неодноразово вживав заходів до їхньої публікації. Відомо, зо¬

крема, що вже 1882 р. у Відні він підготував до друку переклад «Розбійників» (не вийшов із фінансо¬

вих причин; див.: IP НБУВ. Ф. 3. Од. зб. 69799). 1896 р., живучи в Петербурзі, Білиловський

замірявся опублікувати переклад «Марії Стюарт». Видання заборонила цензура (див. лист М.М.

Грінченко до І.Л. Липи від 14 грудня 1896 р.: Там же. Од. зб. 44109. Арк. 5 (231) зв.). Рукописи
всіх названих перекладів невідомі.

39 Опубл.: Білиловський К. Пісня про дзвона: (Із Шіллера) // Складка: Альманах / Спорудив Вл. Алек¬

сандров. X., 1887. С. 115 130. Чистовий автограф [1882] р. див.: «Дзвін» Фридриха Шіллера / З

німецької на мову українську вільно переклав Цезар Білиловський // IP НБУВ. Ф. 3. Од. зб. 69799

дод. Арк. 1 7 зв.

40 Білозерський Іван Іванович [1841 1921 (див.: [Абрамов І.С.?] Генеалогічне дерево Білозерсь-
ких // IP НБУВ. Ф. 10. Од. зб. 4761. Арк. 1)] літератор і видавець, чернігівський землевлас¬

ник. Брат у перших О.М. Куліш (Ганни Барвінок) та В.М. Білозерського (див. прим. 43 і 68). Закінчив

1863 р. юридичний факультет Університету св. Володимира. Був близький до київської української

громади поч. 1860-х рр. 1868 р. з огляду на родинні обставини виїхав на стале до Італії. Мешкав у

Флоренції та Венеції, згодом також у Нерві та Римі. У 1870-х рр. був власником венеційського видав¬
ничого дому Мюнстера (див. прим. 61). Живучи в Італії, не поривав зв язків з Україною, регулярно

відвідував родинний маєток Мотронівку (див. прим. 70) та Борзну, бував у Києві. З кін. 1890-х рр. по¬

довгу жив у Борзні, де мав власний будинок. Був головою Борзнянського літературно-артистичного

товариства (1900-і рр.). 1897 1898 рр. взяв участь в упорядкуванні рукописної спадщини свого бра¬
та у перших історика, фольклориста та етнографа Миколи Михайловича Білозерського (1833 1896)

(тепер переважно зосереджена у фондах відділу рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклори¬
стики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України), підготував низку публікацій для журналів
«Киевская старина» та «Этнографическое обозрение» за матеріалами його архіву. Після смерті
О.М. Куліш (1911) опікувався подальшою долею матеріалів створеного нею музею П.О. Куліша. Пе¬

рекладав італійською мовою твори українських і російських письменників, зокрема, М.В. Гоголя.

Цікавився питаннями порівняльно-історичного вивчення фольклору та історії українсько-
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італійських мовних стосунків. Записував українські пісні та думи. Нагромадив значні колекції

книжкових, рукописних та археологічних раритетів (у т. ч. автографи і ранні списки багатьох творів,

щоденника та листів Куліша, малюнки Т.Г. Шевченка, рукописи В.М. Забіли та унікальний

примірник єдиної прижиттєвої збірки його поезій), маючи намір передати їх Україні. Деякі з цих ма¬

теріалів І.І. Білозерський успадкував у складі багатого архіву свого дядька Миколи Даниловича Біло-

зерського (1800-1879). Доля більшості зібраних І.І. Білозерським реліквій невідома; частина

зберігається в НБУВ, куди надійшла напр. 1910-х -

на поч. 1920-х рр. за посередництвом І.М. Ка-

маніна. Див. про І.І. Білозерського: Милорадович Г. Родословная книга Черниговского дворянства. -

СПб., 1901. Т. 2. Ч. 6. С. 236-237; Пулюй І. Кілька споминів про Куліша і його дружину Ган¬

ну Барвінок. С. 85, 86,106; Житецький І. Київська Громада за 60-тих років // Україна. 1928.

Кн. 1. С. 102 (прим. 5); Листи П.О. Куліша до Івана Пулюя (1870-86 рр.) (за пок.); Лист[и] Івана

Білозерського до Омеляна Партицького (1867-8) // Студинський К. Галичина й Україна в листуванні

1862-1884 рр. С. 58-60; [Лазаревський Г.О.] [Примітки до листування] // Архів Михайла Драгома-

нова. Варшава, 1938. Т. 1. С. 350. (Праці Українського наукового інституту. Т. XXVII);

Николай Николаевич Ге: Письма, статьи, критика, воспоминания современников / Вст. ст., сост. и

примеч. Н.Ю. Зограф. М., 1978. С. 114, 127; Кістяківський О.Ф. Щоденник (1874-1885):

У 2 т. К., 1994. Т. 1. С. 504-505 (запис від 7 вересня 1879 р.); [Шандра В.С.] Покажчик імен

// Там же. К., 1995. Т. 2. С. 520 (далі Кістяківський, том, сторінка); Куліш П. Листи до

М.Д. Білозерського / Упорядкування, вст. ст. й ком. О. Федорука. Львів; Нью-Йорк, 1997. С. 8,

22 (прим. 42), 35, 171-173, 177, 186, 187 (див. також вклейку між с. 10 і 11).
41
Про приїзд до Флоренції та зустріч із І.І. Білозерським Білиловський повідомив Пулюя в неда-

тованому листі (червень 1882 р.), який містить синхронну згадку про перебування Куліша у Відні

1882 р.: «Чув от п-[ан]а Білозерського, що добродій Куліш в Відні. Господи, який жаль мене бере, що

я поїхав, не побачившись з ним» (ІЛ. Ф. 60. Од. зб. 94). Слідом за автором спогадів (пор. прим.

60) Дегтярьов помилково датував від їзд Білиловського з Відня квітнем 1881 р. (Дегтярьов, 45). На¬

справді поїздка Білиловського до Італії тривала з червня (див. лист Терлецького до М.П. Драгомано-
ва від 3 липня 1882 р.: Студинський К. Галичина й Україна в листуванні 1862-1884 рр. С. 282) до

жовтня (?) (пор. у листі П.О. Куліша до І.І. Білозерського, написаному не раніше 26 вересня 1882 р.:

IP НБУВ. Ф. 1. Од. зб. 28972. Арк. 2) 1882 р. Флорентійська адреса Білиловського: via S.

Lucia, 2 (Коковський Ф. До зносин П. Куліша з К.О. Білиловським // Наша культура. 1936.

Січ. Кн. 1. С. 79).
42 Кіянті (к янті; італ. chianti) ґатунок вина, що його виробляють в однойменному регіоні Італії

(провінція Тоскана).
43 «Основа» український громадсько-політичний та науковий журнал. Виходив протягом

1861-1862 рр. у Петербурзі щомісяця. Редактор-видавець Василь Михайлович Білозерський

(1825-1899), один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, брат І.І. Білозерського у перших.
44 Зближення І.І. Білозерського з Кулішем відбулося 1868-1869 рр. під час закордонної подорожі ос¬

таннього (Відень, Венеція, Флоренція). У першій половині 1870-х рр. взаємини двох родичів було усклад¬

нено низкою фінансових і майнових проблем, які постали у зв язку з наміром Куліша придбати Мо-

тронівку (див., напр., у листах П.Г. Житецького до М.П. Драгоманова від 12-14 вересня 1871 р. та Куліша

до Пулюя від 8 жовтня 1871 р.: Архів Михайла Драгоманова. С. 112; Листи П.О. Куліша до Івана Пу¬

люя (1870-86 рр.). С.11). В середині 1870-х їхні стосунки нормалізувалися. 1875 р. Куліш звертався до

Білозерського з проханням посприяти йому в публікації третього тому «Истории воссоединения Руси» у

Венеції коштом видавничого дому Мюнстера. Проект не було реалізовано; третій том «Истории» побачив

світ 1887 р. у Москві. (Виклад питання див. у листі Білозерського до Пулюя від 23 вересня 1875 р.: ІЛ.

Ф. 60. Од. зб. 100; опубл.: Студинський К. Листування і зв язки П. Куліша з Іваном Пулюєм

(1870-1886). С. XLIV-XLV). Влітку 1879 р. Куліш і Пулюй були гістьми Білозерського в Мольяно по¬

близу Венеції; тут вони завершили працю над спільним перекладом Нового Завіту (див. прим. 35).
45
Де Ґубернатіс (De Gubernatis) Анджело (1840-1913) італійський мовознавець, літературоз¬

навець, фольклорист. Цікавився питаннями історії української літератури.
46 Про співпрацю Білиловського в «Історії світового письменства» Де Ґубернатіса див.: Рулін П. Андже¬

ло Де Губернатіс про український театр // Записки історично-філологічного відділу / УАН. К., 1925.

Кн. V. С.13-19; Базилівський М. Італійське відлуння // Вітчизна. 1965. №4. С. 153-155; Пах-

льовська О. Є.-Я. 1) Еволюція італійсько-українських літературних зв язків у ХІХ-ХХ ст. // Українська

література в загальнослов янському і світовому літературному контексті. К., 1988. Т. 3. С. 92-94;

2) Українсько-італійські літературні зв язки XV-XX ст. К., 1990. С. 92-94.

47 Йдеться про Національну бібліотеку (з 1885 р. Центральна національна бібліотека)

провідну бібліотеку Італії, одну з найбільших книгозбірень світу. Uffizi (італ.) Галерея Уффіці,

картинна галерея у Флоренції, де зберігається одна з найбагатших колекцій витворів мистецтва

італійського Відродження.
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48 Автор спогадів називає класиків італійського письменства, діяльність яких (за винятком

Ф. Петрарки) була тісно пов язана із Флоренцією. Альфієрі (Альф єрі; Alfieri) Вітторіо
(1749-1803) драматург і поет. Джусті (Giusti) Джузеппе (1809-1850) поет.

49 Над поемою «Олена» Білиловський працював протягом 1880-х 1890-х рр. За свідченням

О.К. Коваленка (зі слів самого Білиловського), «в ній він змалював увесь сучасний рух нашої громади:

стосунки соціальні, сімейні, минувшість нашу і т.[аке] інше. Були в тій поемі уступи і глави великої по¬

етичної вартости» ([Коваленко OJC.] Кесарь Олександрович Білиловський // Українська муза: Поетич¬

на антологія од початку до наших днів / Під ред. О. Коваленка. К., 1908. С. 460). Поема дістала ви¬

соку оцінку Куліша. Повний текст поеми невідомий (рукопис сконфісковано під час жандармського об¬

шуку в мітавському помешканні Білиловського; пор.: Дегтяръов, 106). Опублікований Білиловським

фрагмент твору [див.: Білило Ц.[Білиловський К.О.] Лист: (3 поеми «Олена») // Складка: Альманах на

спомин Владимира Степановича Александрова / Спорудив К.А. Білиловський. X., 1895. С.

97-101] не дозволяє з ясувати, яка саме поема П.Б. Шеллі послугувала його літературним джерелом.
50 Знайомство Пантелеймона Олександровича Куліша (1819-1897) з Білиловським відбулося за

посередництвом Пулюя і тривало два роки (1882-1883). Протягом цього часу Куліш неодноразово на¬

давав молодому поетові фінансову допомогу, стежив за його творчими успіхами, підтримував інтерес

Білиловського до літературно-критичних студій, залучав як перекладача та ілюстратора до видавни¬

чих проектів (жоден з яких, утім, не було зреалізовано), вводив його до кола своїх літературних знай¬

омств. Вбачаючи в особі Білиловського свого майбутнього видавця, критика і популяризатора, Куліш
охоче ділився з ним власними письменницькими задумами, надсилав свої книжки та рукописи не-

друкованих творів. Йому багато в чому імпонувала система поглядів Білиловського на сутність і при¬
значення літературної критики в сучасному літературному і, ширше, культурному процесі в Ук¬

раїні, яку Білиловськиий докладно розвивав у своїх листах до Куліша, а також у критичній «роз¬

праві» [1893] про п єсу Куліша «Байда, князь Вишневецький» (вступну частину її див.: IP НБУВ.

Ф. 1. Од. зб. 29593). Заціліла частина листування Куліша з Білиловським становить значний інте¬

рес; по п ять листів Білиловського та Куліша (1883) зберігаються відповідно в IP НБУВ (Ф. 1. Од.
зб. 29588 -29592) та ІЛ (Ф. 61. Од. зб. 665, 667; Ф. 72. Од. зб. 64-66).

На початку 1884 р. між Кулішем і Білиловським стався розрив. Кулішеві здалося, що Білиловсь¬

кий зрадив його сподівання і не здійснить покладених на нього надій: замість осісти в Україні і взя¬

тися до написання обіцяної «Історії культурного поруху, життя і літератури українського народу»
Білиловський відходить від інтенсивної літературно-громадської діяльності і переїздить до Сибіру;
замість заснувати власне видавництво і дати хід недрукованим творам Куліша, які Білиловський

зберігав у себе, він без авторової згоди поширює їх у своєму харківському оточенні. На думку Куліша,

підтримання подальших зв язків із Білиловським не мало перспективи і він з власної ініціативи

припинив їхнє на той час уже доволі нерегулярне листування. Згодом у полемічній статті «Сон

про вовка та про лисицю» (1893), спрямованій проти Білиловського, Куліш напише, що безпосеред¬

ньою причиною розриву став «гарний лист» Білиловського з пропозицією «стулити альманах з моїх

[Кулішевих. С.З.] і його творів». «Не вподобав я такої пропозиції, згадуватиме Куліш, памя-

таючи, як редька хвастала, що вона смачна з медом, а мед каже: «Я й без редьки смашний». Він [Біли¬
ловський. С.З.] тогді й годі лицятися до Кулеша [...]» (Куліш П.О. Сон про вовка та про лисицю,

оповіданий в листі до редактора // Записки Наукового товариства імени Шевченка. 1928. Т.

CXLVIII. С. 306). Насправді таке потрактування подій десятирічної давності не відповідало

дійсності. Білиловський не звертався до Куліша з подібною пропозицією; ідея ж видати збірник

творів Ганни Барвінок, Білиловського та Куліша належала харківському знайомому Куліша М.Ф.

Лободовському (див. про нього прим. 222). У листі від 11 лютого 1884 р. він писав Кулішеві: «Цезарь

віддав моєму знакімцеві-книгареві [Прєснову? С.З.] Ваші рукописи «Байда» і «М.[аруся] Бо-

гусл.[авка]» чи не видасть. Книгарь, не знаючи укр.[аїнської] мови, дав прочитати міні вибачай¬

те! Книгарь не грошовитий; я радив його взятись видати хоть поки одного «Байду» він згод¬

жується. Тільки вибачайте, добродію, не дорожіться. Цезар дав йому і своє оповідання «Настя».

Я ражу так книгаря: видати одною книжкою «Байду» + «Настю» 4- № Ганни Барвінок, бо Цезарь ка¬

зав, що у Вашої шановної паніматки є гарні речі» (IP НБУВ. Ф. 1. Од. зб. 29725. Арк. 2).

Куліш, як відомо, відхилив пропозицію, і справа з виданням збірника скінчилася нічим.

Дійсна причина конфлікту Білиловського з Кулішем полягала в іншому. Перебуваючи за кордо¬

ном, Білиловський одружився з Марією Томпаковою, сестрою українського політичного емігранта

єврейського походження, який мешкав у Флоренції. Батько Томпакової фінансував навчання Біли¬

ловського у Віденському університеті. Від шлюбу з Томпаковою Білиловський мав двох дітей сина

та доньку. Восени 1882 р., повертаючись із Флоренції до Відня, Білиловський залишив дружину з

дітьми на утриманні шурина, який, утім, невдовзі помер. Переїхавши до Харкова, Білиловський з

нез ясованих причин не тільки не викликав жінку й дітей до себе, але й припинив з ними будь-який
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зв язок і з часом одружився вдруге. Не втрачаючи надії повернутися на батьківщину і розшукати чо¬

ловіка, Марія Томпакова звернулася до кількох його знайомих з листами, в яких змалювала своє

скрутне становище на чужині і прохала допомогти їй придбати залізничний квиток до України [див.
листи М.П. Драгоманова до Куліша від 23 лютого 1893 р. (IP НБУВ. Ф. 1. Од. зб. 29641.

Арк. 2-2 зв.) та до М.І. Павлика від 18 лютого 1893 р. (Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом

Павликом / Зладив М. Павлик. Чернівці, 1911. Т. VII. С. 174 175)]. Один із таких листів

Томпакової 1.1. Білозерський наделав Кулішеві. Саме цей лист і спонукав Куліша переглянути своє

ставлення до Білиловського. У відписі 1.1. Білозерському він кваліфікує свого колишнього віденсько¬

го знайомого як «мошенника» та «подлеца» і шкодує, що не має змоги вислати грошей його дружині.

Невдовзі, довідавшись про намір Білиловського оженитися вдруге, Куліш, за спогадами О.М. Куліш,

листовно прохав В.С. Александрова (див. про нього прим. 116), «щоб одвернув ту панночку» (лист

О.М. Куліш до Пулюя від 8 листопада 1897 р.; цит. за: Студинський К. Слідами Куліша // Записки

наукового товариства імени Шевченка. 1928. Т. CXLVIII. С. 302).

1893 р. деякі подробиці особистих взаємин Куліша й Білиловського стали відомі ширшому зага¬

лові в ході дискусії на сторінках львівських журналів «Зоря» і «Народ». Див.: Мордовецъ Д. Супліка

до Василя Лукича // Зоря. 1893. 1 (13) січ. 4.1. С. 10; Щавлик М.І.} «Одною сокирою?» //

Народ. 1893. 22 апріля. №8. С. 74; «Одною сокирою?» // Зоря. 1894. 1(13) груд.
Ч. 23. С. 499 501; Мордовецъ Д. Ще супліка до Василя Лукича // Там же. 1896. 15 (27)

жовт. Ч. 20. С. 387. Спеціально до цієї дискусії Куліш написав статтю «Сон про вовка та про ли¬

сицю» (опубл.: Куліш П.О. Сон про вовка та про лисицю, оповіданий в листі до редактора. С. 303

306), використану Павликом у «Народі». Білиловський дав гостру оцінку ролі Куліша в дискусії (див.

його лист до М.Ф. Лободовського від 3 лютого 1895 р.: ІЛ. Ф. 182).

Звістка про смерть Куліша 14 лютого 1897 р. спонукала Білиловського переосмислити історію

своїх стосунків із визначним письменником. Все неістотне, дріб язкове, що мало місце в їхніх взаєми¬

нах, відійшло у сприйманні Білиловського на другий план. «Якби Ви знали, як смерть його мене вра¬

зила, писав він до М.Ф. Лободовського у листі від 23 березня 1897 р. Я його шанував, як мало

хто, і любив його з його гордощами і инчими людськими хибами. Хиби сі світова річ. Зате у його

було таке, чого вже мало в кого є: могутній творчий дух, блискотючий талан [sic], снага і енергія, і во¬

ля сталева. Се був чоловік прогреса, давно поламавший з козакоманією, чоловік не одною, а трьома

головами вищ стоявший, ніж усі сучасні передові українці, і за се його ледве чи не ненавиділи,

шпетили і ганьбили» (Там же. Арк. 1 1 зв.). Він заміряється написати про Куліша книжку «ар¬
кушів на 10» (Там же. Арк. 2 зв.), одним із перших готує публікацію документальних джерел до

біографії письменника, працює над спогадами про нього (не збереглися), присвячує його пам яті

п ятий випуск альманаху «Складка» (див. прим. 224).

До історії взаємин Куліша з Білиловським див. також: Останні зносини П. Куліша з галичанами.

(З додатком його листування з М.Павликом) / Подав М.Возняк // Записки Наукового товариства
імени Шевченка. 1928. Т. CXLVIII. С. 199 205; Студинський К. Слідами Куліша // Там

же. С. 298 303; Коковський Ф. До зносин П.Куліша з К.О.Білиловським // Наша культура.

1936. Січ. Кн. 1. С. 79.
51 Йдеться про друге видання [див.: Листи П.О. Куліша до Івана Пулюя (1870 86 рр.). С. 70]

полемічної брошури Куліша: Куліш ПА. Крашанка русинам і полякам на Великдень 1882 року / Ви¬

дана типом 2-м з додатком послісловья. Львів, 1882. 40 с.
52 Йдеться про останню закордонну поїздку Куліша до Львова та Відня (1881 1882). Оскільки дія

Емського указу 1876 р. унеможливлювала випуск україномовної журнально-газетної та книжкової про¬

дукції на теренах Російської імперії, Куліш замірявся переїхати до Галичини, заснувати у Львові ук¬

раїнську друкарню та видавати українську газету «Хутор» і журнал «Нова основа» (див. його лист до

І.І. Білозерського від 17 травня 1882 р.: IP НБУВ. Ф. 1. Од. зб. 28952. Арк. 1 1 зв.). З цією метою
він 31 грудня 1881 р. прибув до Львова і в березні 1882 р. подав заяву на ім я міністра внутрішніх справ
Росії про свій вихід з-під російського підданства (див. прим. 67). 21 травня 1882 р. Куліш виїхав зі Львова

до Відня (пор. його лист до того ж адресата від 24 травня 1882 р.: Там же. Од. зб. 28953. Арк. 1) з ме¬

тою порушити клопотання про набуття австрійського громадянства. Проте конфіскація 6 липня 1882 р.

віденською поліцією накладу полемічної брошури «Vergewaltigung der Basilianer in Galizien durch

Jesuiten», виданої Кулішем у червні липні у Відні і спрямованої проти булли папи Льва XIII про Добро-
мильську реформу Чину св. Василія Великого, змусила письменника відмовитися від своїх планів і на¬

прикінці 1882 р. повернутися в Україну. Див. докладно: Нахлік Є. Апостол польсько-руської згоди: («Га¬

лицька одіссея» письменника в 1881 1882 роках) // Просвіта: Альманах-календар. Львів, 1995.

С. 87 99; Федорук О. Пантелеймон Куліш у Відні 1882 року: (Історико-літературне есе) // Українсько-

австрійські культурні взаємини другої половини XIX початку XX століття. С. 210 228.
53 Йдеться про перший з дев яти запланованих томів зібрання п єс В.Шекспіра в перекладі

Куліша (див.: Шекспирові твори / 3 мови британської мовою українською поперекладав
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П.А. Куліш. Львів, 1882. Т. 1: Отелло. Троїл та Крессида. Комедія помилок. 418 с.). Подальші

томи не було видано. Десять перекладених творів опубліковано після смерті Куліша за редакцією

І.Я. Франка (Львів, 1899 1903). На думку Білиловського, «Шекспирові твори» були етапним яви¬

щем у розвитку нової української літературної мови. Він вважав, що «проста мова досягає в цих

віршах високого рівня літературної вартості» (цит. за: Базилівський М. Італійське відлуння. С.

153). Припущення Дегтярьова, ніби Білиловський «читав переклади Куліша [з Шекспіра. С.З.] у

рукопису» (Дегтярьов, 47), не відповідає дійсності.
54 Загалом (франц.).
55 Вольф Маврикій Осипович (Маврици Юзеф; 1825 1883) російський видавець (СПб., з 1853).

За національністю поляк. Випускав наукову літературу (здебільшого перекладну), твори російських
письменників, журнал «Вокруг света» (з 1861) та ін. Організатор книжкового «Товариства М.О.

Вольф» (1882 1918).
56 1882 р. М.О. Вольф звернувся до Куліша з проханням перекласти українською низку творів

російських поетів, присвячених природі України, для україномовного видання антології «Родные от¬

голоски» (Родные отголоски. (Малорусская жизнь и природа): Сборник стихотворений, составленный

П.Полевым / Издание М.О.Вольфа. СПб.; М., [1881]; див. про неї: Погребенник Ф. Українське ко¬

лосся на російсько-чеській літературній ниві//Всесвіт. 1999. №3. С. 146 150). Куліш не ли¬

ше пристав на пропозицію видавця (пор., напр.: Лотоцький О. П.О.Куліш та М.П.Драгоманов у їх ли¬

стуванні. Прага, 1937. С. 5), а й спробував залучити до співпраці у виданні знайомих літера¬

торів, зокрема, Білиловського та І.І.Білозерського. Смерть Вольфа 1883 р. стала на заваді реалізації

проекту. 17 перекладених Кулішем творів послідовно планувалися ним (за винятком однієї поезії

М.О.Некрасова) до збірок «Дзвін» (1893) та «Позичена кобза» (1897, вип. 1) і були опубліковані
І.М.Каманіним після смерті перекладача під загальною назвою «Переспіви з великоруських співів»

(див.: Сочинения и письма П.А.Кулиша / Под ред. И.Каманина. К., 1908. Т. 2. С. 394 419).
57 Відповідний лист Куліша невідомий. Про багаторічні взаємини М.П.Драгоманова з Кулішем

див.: Лотоцький О. П.О.Куліш та М.П.Драгоманов у їх листуванні. Прага, 1937. 14 с.

58 Знайомство Михайла Петровича Драгоманова (1841 1895) з Білиловським було нетривалим:

протягом першої половини 1882 р. вони обмінялися кількома листами, жоден з яких не зберігся. Меш¬

каючи у Флоренції, Білиловський імовірно, під впливом І.І.Білозерського (пор.: Кістяківський, 1,

505) та російських політемігрантів із оточення шурина змінив своє ставлення до Драгоманова і при¬

пинив будь-який зв язок із ним. Безпосереднім поштовхом до розриву послугувала спрямована проти

редагованого Драгомановим журналу «Вольное слово» книжка соціаліста В.М.Черкезова (див.: Черке¬

зов В. Драгоманов из Гадяча в борьбе с русскими социалистами. Женева, 1882. 63 с.), з якою Біли¬

ловський ознайомився у другій половині червня 1882 р. У цій гостропубліцистичній книжці автор роз¬

глядав «Вольное слово» як приховане знаряддя боротьби петербурзьких урядовців з російськими

соціалістами на Заході, покликане нейтралізувати російську політичну еміграцію зсередини, і натя¬

кав на зв язки його редактора, Драгоманова, з Третім відділом. Некритично сприйнявши аргумен¬

тацію Черкезова, Білиловський став листовно поширювати чутки про «колабораціонізм» Драгомано¬

ва у середовищі знайомих «січовиків». Оскільки на той час постать Драгоманова користувалася вели¬

кою популярністю у віденської народовської молоді, листи Білиловського викликали в її колах блис¬

кавичний скандал, вчасно пограмований Терлецьким (див. лист останнього до Драгоманова від 3 лип¬

ня 1882 р.: Студинський К. Галичина й Україна в листуванні 1862 1884 рр. С. 282 284; ретро¬

спективний відгук Драгоманова на віденські події 1882 р. міститься в його листі до Куліша від 23 лю¬

того 1893 р.: IP НБУВ. Ф. 1. Од. зб. 29641. Арк. 2 2 зв.).

Літературу питання про можливий зв язок Драгоманова як редактора «Вольного слова» з

російськими урядовими колами див.: Засенко О.Є., Сарбей В.Г. Де ж істина? // Радянське літературоз¬

навство. 1983. Черв. - №6. - С. 62 66; Ананьин Б.В., Ганелин Р.Ш. Из архива И.М. Гревса //

Общественная мысль в России XIX в. Л., 1986. С. 237 (прим. 7). (Труды Ленинградского от¬

деления Института истории АН СССР. Вып. 16). Пор. також: Антонович М. М.П. Драгоманов і

«Вільне слово». (На базі таємних австрійських документів) // Український історик. 1978.

[№] 4. С. 40 58.
59 На запрошення болгарського уряду Драгоманов 1889 р. переїхав з Женеви до Софії, де обійняв

посаду професора в університеті.

(Продовження в наступному числі)



ПРО НЕВІДОМИЙ СПИСОК
«РАЗГОВОРА ВЕЛИКОРОССИИ

С МАЛОРОССИЕЙ» СЕМЕНА ДІВОВИЧА

Тетяна ЛИТВИНОВА

фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вер-

надського (IP НБУВ) зберігається справа, яка має архівну назву «Замітка

Олександра Захаренка з Катеринославу 1883 р. із записом рукопису його

«Разговор Великороссии с Малороссией» Семена Дзевовича, 1762 р.»1
На двох аркушах жовтуватого паперу без філіграней міститься лист до редак¬

тора «Киевской старины», написаний чорним чорнилом, можливо, писарським

почерком, але за власноручним підписом автора. Цілком зрозуміло, що в ньому

насамперед привертає увагу згадка про відому історико-літературну пам ятку

другої половини XVIII ст., а також регіон, досить нехарактерний для її поширен¬

ня. Як з ясувалося, Олександр Мефодійович Захаренко дійсний член Катери¬
нославського губернського статистичного комітету, управитель Катеринославсь¬
кого відділення Державного банку, титулярний радник2. Зауважимо, що ця ску¬

па інформація, хоча й характеризує певною мірою особу автора листа, потребує
поширення.

О.М. Захаренко був власником списку «Разговора», який дещо відрізнявся від

покладених в основу відомих публікацій пам ятки.

Вперше цей помітний поетичний твір на історичну тему був надрукований у

лютневій книжці «Киевской старины» за 1882 р. М. Петровим3, хоча ще І. Бець-

кий мав намір видати його в «Молодику», але не зміг через цензурні обставини4.

В липневій книжці «Киевской старины» за той же рік М. Петров надрукував до¬

даток до «Разговора»5 на основі списків, надісланих П. Литвиновою та О. Лаза¬

ревським. Ці списки дали можливість публікатору документально встановити

час написання твору 1762 р. та авторство Семена Дівовича. Пізніше текст

пам ятки передруковувався з урахуванням уточнень і доповнень, зроблених М.

Петровим6. Спроби пошуку інших списків «Разговора» нам невідомі.
Лист О.М. Захаренка до редактора «Киевской старины» Ф. Лебединцева від 20

березня 1883 р. свідчить, що автор, знайомий з лютневою публікацією «Разгово¬

ра» , нічого не знав про липневі «Дополнения». Чи то він був випадковим читачем

«Киевской старины», чи то, занурений у поточні справи, «не помітив» липневої

книжки за 1882 р., невідомо. Так само ми не знаємо, чи був відправлений цей
лист, і, якщо так, чи дістав О. Захаренко відповідь на нього. Можливо, редакція,

якщо вона одержала лист, визнала розбіжності у списках несуттєвими.

Зіставлення списку О.М. Захаренка (на основі його листа) з публікаціями
«Разговора» свідчить, що у розпорядженні катеринославця був варіант, значною

мірою ідентичний відомому повному тексту. Відрізняє його останній рядок, яко¬

го немає в опублікованих варіантах: «Сим образом оканчивают разговоры», а та¬

кож рядок на сторінці 333: «И лошадей поядая, погибли в обозе», що надає сюже¬

тові додаткової напруженості. Окрім того, остання відповідь Великоросії у

публікації і спискові О. Захаренка має незначні розбіжності.
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Опублікований варіант:

Верю всему, почитаю, храброй сознаю

Отсель и чины твои равнять с мерой стану
И от дружбы с тобою вечно не отстану.

Мы будем в неразрывном впредь согласии жить1 2 3 4 5 6 7.

Рукопис О.М. Захаренка:
Верю всему, почитаю, храброй сознаю.

Отсель и чины твои равнять в меру стану,

Отсель от дружбы с тобой вечно не отстану

Мы будем в неразрывном впредь согласии жить.

У листі О.М. Захаренка також вказано, що, порівняно з публікацією у лютнево¬

му числі журналу 1882 р., у його списку після тексту на сторінці 343 міститься ще
«250 стихов». Саме тут повинна робитися вставка, але у «Дополнениях» для цього

запропоновано 235 «стихов». Яким був зміст 15 рядків рукопису О. Захаренка, за¬

лишається загадкою. На жаль, лише один з них, відсутній в опублікованих варіан¬
тах, можна відновити за текстом листа: «Что вышиной онной тож не досягает...»

У літературі відомо п ять списків «Разговора». Можна твердити, що в розпо¬

рядженні О.М. Захаренка був шостий, найповніший. Якщо ж уважно поставити¬

ся до його зовнішньої характеристики, поданої в листі («текст... писан весьма

старательно, с самыми незначительными поправками и приписками одною ру¬

кою»), та врахувати примітку переписувача рукопису «почему по нынешний

наш 1762 год, щитается о поддаче Хмельницкаго 108 лет», можна припусти¬

ти, що катеринославець був власником найдавнішого, можливо, навіть автор¬

ського списку.

Пропонований увазі читачів «Київської старовини» лист може стати у пригоді
для різноманітних наукових досліджень. Що читає звичайний міський та

сільський мешканець? Чи передплачує він газети та журнали? Які саме? Що в

них цікавило? Який ступінь розповсюдження різноманітних видань, тієї ж «Ки¬

евской старины», в різних регіонах України? Яка роль цього часопису у

суспільному житті? Який рівень історичної, суспільної, національної самосвідо¬
мості різних прошарків українського суспільства? Всі ці та багато інших питань

ще потребують відповідей, що конче необхідні для відтворення соціокультурної
ситуації в українських регіонах, субрегіонах, окремих містах, селах у другій по¬

ловині XIX на початку XX ст. Це дасть можливість не лише виявити

регіональну специфіку, а й створити узагальнюючу цілісну картину. Окрім по¬

становки питань, що само по собі важливо, необхідна також відповідна методо¬
логічна та джерельна база, скромним внеском у створення якої є дана публікація.
В ній збережено орфографічні та стилістичні особливості мови оригіналу.
Підкреслення в тексті належать авторові листа.

1ІР НБУВ. Ф. 2. Спр. 2354.
2 Памятная книжка и адрес-календарь Екатеринославской губернии на 1889 год. Екатерино-

слав, 1889. С. 515.
3
Разговор Великороссии с Малороссией: (Литературный памятник второй половины XVIII ве-

ка)//Киевская старина. 1882. Февраль. С. 313 365.

4 Н.П. [Н.И. Петров] Разговор Великороссии с Малороссией//Исторический вестник. 1881.

№5. С. 199 200.
5 Дополнение «Разговора Великороссии с Малороссией»//Киевская старина. 1882. Июль.

С. 137 148.

6
Українська література XVIII ст. К., 1983. С. 384 414; Пам ятки суспільної думки Ук¬

раїни (XVIII перша половина XIX ст.): Хрестоматія / Під ред. А.Г. Болебруха. Дніпропетровськ,
1995.-С. 68-96.

7 Пам ятки суспільної думки... С. 96.
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Екатеринослав, 20 марта 1883.

Милостивый государь, г. Редактор.
В февральской книжке уважаемого Вашего журнала за прошлый год помещен

текст литературного памятника второй половины XVIII века, именно: «Разговор

Великороссии с Малороссией». Мне удалось достать, от одного из местных старо¬

жилов, в полное свое распоряжение, еще один законченный список этого произ¬

ведения. Предполагая предложить этот список Вашему вниманию, я предвари¬

тельно, для ознакомления Вас, считаю нужным написать об этом списке ниже¬

следующие несколько строк. Я сказал «законченный список», боясь употребить,

пока, выражение «полный», хотя под последним стихом моего списка стоит дата

и имя автора во следующих выражениях: «Сочинил в честь, славу и защищение

всей Малой России Генеральной канцелярии переводчик Семен Дзевович, 1762

году, декабря 8 дня в Глухове». Таким образом, год возникновения этого памят¬

ника, предположенный в статье, предшествующей тексту самого произведения в

Вашем журнале, близко подходит к настоящему. Что касается достоверности

имени автора, то, конечно, определения я не берусь сделать. Затем, моя рукопись

заключает в себе 7 V2 листов обыкновенного формата, причем из средины ея утра¬

чен один лист, тот, впрочем, который заключал отчасти текст, приведенный в Ва¬

шем журнале на стр. 346 348; текст моей рукописи писан весьма старательно, с

самыми незначительными поправками и приписками одною рукою, на бумаге и

почерком конца XVIII или начала XIX века; каждая страница тщательно обведе¬

на рамкой (пером). Таков внешний вид рукописи.

Что касается внутреннего содержания, то, в общем, текст моей рукописи со¬

гласен с помещенным в Вашем журнале, но после перерыва у Вас (стр. 343) по мо¬

ей рукописи следует около 250 стихов (1 V2 листа мелкого письма), не приведен¬

ных у Вас; затем следует у меня утраченный лист, о котором я говорил выше. В

конце рукописи у меня находится [на] 20 стихов больше, чем окончание

по[ме]щеннаго у Вас текста. Те 250 стихов, о которых я упоминаю выше, заклю¬

чают в себе не только перечисление заслуг Хмельницкого, как предположено у

Вас в редакционной заметке, но, кроме того, еще значительная часть их прихо¬

дится на долю упреков, высказываемых Малороссией великороссийскому «чи¬

новничеству», в чванстве, заносливости, пристрастии к «форме», презрении к ме¬

стной (малороссийской) «старшине» и т. п. Малороссия жалуется, между про¬

чим, что

О всех твоих презрениях я б не тужила,

Если б правда к тем вела ненахальна сила,

Ты сама собою меня всегда обижаешь,

Государям неизвестно как поступаешь,

Великороссия вынуждена воскликнуть:

Ну полно уже приводить меня в азарты
Не будь вспычлива, иное принимай в жарты и т. д.

Затем следует перечисление заслуг Хмельницкого и казачества.

Я сказал выше, что в общем текст, помещенный у Вас, согласен с моей руко¬

писью, за исключением, впрочем, перестановок слов по моей рукописи и некото¬

рых изменений и недостающих у Вас стихов.

Приведу несколько примеров.
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По тексту в Вашем журнале: По моей рукописи:

стр. 333.

И с лошадей падая погибли в обозе И лошадей поядая, погибли в обозе

стр.341.

вступилсяАполлон следует стих: Венера пособляла, Паллада
гнала вон

стр. 343.

Ужель гора собою надо мною обладает Ужель гора собою над холмом обладает

Что вышиной онной тож не досягает...

и др.

После стиха (у Вас на стр. 342) «Российскому Государю себя известил» по мо¬

ей рукописи, рукой переписчика написано следующее примечание: «почему по

нынешний наш 1762 год, щитается о поддаче Хмельницкаго 108 лет». Заметка,
подтверждающая год составления, помещенный в конце рукописи. После послед-

няго стиха у меня следует следующее окончание:

Малороссия продолжает:

Еще ль со мной в спорные разговоры вступишь?
Еще ль от ненависти ко мне не отступишь?
Вот тебя привела к самим твоим временам?
Представляя правду самим твоим глазам.

Ни писнуть уже тебе нельзя против меня,

Буде ж еще заспоришь больше обличу тебя.
Найду и еще во тебе премногих подобных,

Сочту и еще твоих(?)*, Государству злобных.

Великороссия:
Ах, ах, нет, помилуй, уними о сем речь,

Пожалуй, пожалуй, все уже изволь пресечь.

Довольно, ныне твою правду признаю,

Верю всему, почитаю, храброй сознаю.

Отсель и чины твои равнять в мере стану,
Отсель от дружбы с тобой вечно не отстану
Мы будем в неразрывном впредь согласии жить,

И обе в одном Государстве служить.
По сии поры понимала темно о тебе,

Благодарствую, что протолковала ты мне.

Сим образом оканчивают разговоры.

Дальше дата, о которой сказано выше.

Вот Вам, Милостивый Государь, коротенькие сведения о моем списке. Если бы

Вы нашли интересным возвратиться к этому памятнику и познакомиться с моей ру¬

кописью, то могу Вам выслать ее полностью, для прочтения или снятия копии. Бла¬

говолите в этом случае уведомить меня по прилагаемому ниже адресу. Если бы Вы

нашли это мало интересным, то я прошу Вас извинить меня за беспокойство, причи¬
ненное Вам моим настоящим письмом, во внимание к тому, что не считал себя впра¬
ве не сообщить о моей рукописи. Считаю нужным прибавить, что за сообщение сво¬

ей рукописи, буде бы Вы пожелали, никакого вознаграждения получить не желаю.

Примите уверение в совершенном почтении и преданности Вашего покорного

слуги

Александра] Захаренко.
P.S. Адрес: Александру Мефодьевичу Захаренко,
Екатеринослав, д. Бродскаго, рядом с Отд. Госуд. Банка.

IP НБУВ. Ф. 2. Спр. 2354. Арк. 1 2 зв. Оригінал.

Так в оригіналі. (Примітка публікатора).
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м. ЖИТОМИРА

НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Володимир МОЛЧАНОВ

юдство на кінець другого тисячоліття дедалі більше усвідомлює, що
саме інтереси окремого середньостатистичного громадянина плат-

ц g

ника податків, повинні відстоюватися політикою держави. У сучас¬
них умовах, коли відбувається різка диференціація населення, безсумнівно,
особливу актуальність мають дослідження життєвого рівня жителів України на

початку XX століття. Науковий інтерес до даної тематики не випадковий, тому
що життєвий рівень є, поза всяким сумнівом, головним показником благополуч¬
чя як усього суспільства в цілому, так і окремої особистості зокрема.

На початку XX століття П.А. Столипін висунув цікаву ідею про те, що якщо еко¬

номічна реформа не дає конкретних результатів протягом двох років, то її можна вва¬

жати антинародною. Ми ж реформуємо своє життя вже більше семи років, а резуль¬

татом є лише зниження народжуваності, зростання смертності, збільшення без¬

робіття, падіння купівельної спроможності та масове зубожіння більшості громадян.

Розглядаючи історіографію даної тематики, можна дійти висновку, що конкрет¬

них досліджень з історії цієї сфери економічного життя міського населення обмаль.

Вони обмежуються лише невеликими публікаціями в пресі, які носять суто інфор¬
маційний характер. Однак, якщо розглядати цю проблему ширше, то можна поба¬

чити, що вона має досить істотний доробок історіографії. Вона здавна цікавила як

дореволюційних російських, так і радянських, а також зарубіжних істориків.
Умовно історіографію проблеми добробуту населення України на початку

XX століття можна розділити на чотири періоди. Перший період це дореволюційні
дослідження та публіцистика [39,41]. Автори даних наукових праць, провівши
аналіз статистичних матеріалів та інших джерел, дали яскраву картину економічно¬

го життя пересічного громадянина Російської імперії. В цілому в дореволюційній
літературі більш повно були висвітлені питання величини робочого дня, номінальної

заробітної плати, житлових умов. Нерозроблено питання реальної заробітної плати,

харчування, забезпечення прдметами першої необхідності, бюджетів робітників та
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інших громадян міста. Робились спроби порівняння, але загальна картина була фраг¬
ментарною. Рідко досліджувались бюджети і харчування населення України.

До другого періоду слід віднести роботи довоєнних радянських істориків, які

залучили і опрацювали нові джерела, а також узагальнили праці своїх поперед-

ників[26].
Третім періодом необхідно вважати післявоєнну радянську історіографію,

якій належать значні праці в даній галузі і яка сформулювала наукове визначен¬

ня життєвого рівня та відповідних йому економічних параметрів і категорій [27,
28, 32, 37]. Серйозним недоліком праць авторів радянського періоду є упередже¬

не ставлення до визначення добробуту людей, що проживали на території Ук¬

раїни до революції. Причиною цього, безсумнівно, була комуністична ідеологія.
Під останнім четвертим періодом необхідно розуміти праці сучасних ав¬

торів, які обмежуються лише монографіями[25, 29, ЗО, 33, 34, 35, 42, 43], що ма¬

ють непряме відношення до теми.

Безцінним джерелом інформації, яка наштовхує на роздуми про якість життя

до революції, є матеріали Житомирського обласного державного архіву, а саме

його дореволюційні фонди, які дійшли до наших днів [44].
Дзеркалом історії економічного життя та добробуту як всього Житомира, так і

окремих його особистостей, безперечно, є періодичні видання тих часів [1 23, 35].
Саме преса безжалісно викривала всі недоліки побуту наших попередників.

Дослідження даної тематики дасть змогу простежити, яким чином і за допо¬

могою яких економічних, політичних та законодавчих важелів змінювався

життєвий рівень житомирян за часів царської влади у XX столітті.

Метою даної статті є ґрунтовне дослідження заробітної платні, доходів, харчу¬
вання, споживання предметів як першої необхідності, так і довгострокового

вжитку, житлових умов, страхового та медичного обслуговування, рівня зайня¬
тості населення міста Житомира в 1900 1914 роках.

Як стверджувалося раніше, рівень зайнятості на початку XX століття в Ук¬

раїні мав тенденцію до зростання. Безробіття скорочувалось [34]. У місті зроста¬

ла чисельність населення, яке було зайняте як у виробничій сфері, так і у сфері
обслуговування. Крім цих груп населеня, був наявним досить значний проша¬

рок, який складався з чиновників, службовців, військових і т. д.

Необхідно відзначити той факт, що на початку століття постійна робота або

служба в Житомирі не була досить поширена. Всі громадяни намагалися влашту¬

ватися на постійне місце роботи, але таких можливостей було обмаль і доводи¬

лось працювати тимчасово, що було надзвичайно невигідно для продавців робо¬
чої сили. Поступово збільшувалась кількість виробничих та обслуговуючих
підприємств, які потребували постійних робітників, відкривались нові навчальні

заклади. Це давало можливість оволодіти освітою і відповідною професією та

влаштуватись на постійне місце роботи або служби.

Якщо аналізувати заробітну плату і доходи житомирян, то за їх рівнем насе¬

лення необхідно розбити на такі групи, як це показано в табл. 1.
Таблиця 1

Групи Рівень доходів Службові посади та професії

І більше 3000
руб. в рік

Губернатор, голова міської управи, бухгалтер управи, ве¬

ликі власники землі та нерухомості, великі підприємці,
старший офіцерський склад царської армії.

II від 1000
до 3000 руб.

в рік

Касир управи, завідуючий статистичним бюро, помічник
бухгалтера, технік дорожнього відділу управи, старший
губернський ветеринарний лікар, діловод управи, завіду¬
ючий складом управи, помічник губернського агронома,

завідуючий посередницькими бюро, молодший офіцер¬
ський склад царської армії
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III від 250 до
1000 руб.

в рік

Рахівник, реєстратор, машиніст, писар, кур єр, старший
продавець, архіваріус, статистик, викладач семінарського
училища, поліцейський пристав, городовий, пожежник,

унтерофіцер, солдати понадстрокової служби
IV до 250 руб. в

рік
Продавець, бібліотекар, контролер міського водогону,

діловод, кухарка, переписувач, тюремний наглядач, зем¬

лекоп, конопатчик, поденні робітники різних професій,
дрібні вуличні торгівці, солдати строкової служби

Якщо розглядати кількісний склад цих груп, то можна дійти висновку, що

найчисельнішою була четверта група. В третій групі було менше людей, в другій
ще менше, а в першій лише одиниці. Найбільший інтерес викликає рівень до¬

ходів та добробут другої, третьої та четвертої груп, тому що вони становили голо¬

вний прошарок населення міста, були саме тими середньостатистичними грома¬

дянами, добробут яких відображав добробут населення в цілому.
Згідно даних архіву [44, с.1, 11, 24] службовці губернської земської управи

Житомира у 1913 році мали таке грошове утримання.

Таблиця 2

Назва відділу
або бюро

Земельний

Посада

Грунтознавець

Заробітна плата

за рік в рублях
3000

Заробітна плата

за місяць в рублях
250

Спеціаліст по оцінці землі 1800 150
Молодший інструктор

Торговий агент

600

1800

50

125

Інструктор дрібного

кредиту 1500 125

Інструктор споживчої

кооперації 1800 150

Службовці канцелярії 300 360 25 30

Пенсійний відділ Статистик 639 53,25
Рахівник 540 45

Переписувач 120 10

Посередницьке бюро Зав. пос. бюро 2400 200
Бухгалтер 1500 125

Пом. бухгалтера 900 75
Діловод коресп. 1500 125

Рахівник 660 57

Пом. рахівника 600 52
Реєстратор 480 40
Машиніст 420 35
Писар 360 ЗО

Кур єр 240 20

Секретний
Відділ Заступник голови управи 3000 250

Члени управи 3000 250

Секретар управи 2000 156

Пом. секретаря 1200 106

Касир 300 25

Рахівник 300 25

Ст. продавщиця 300 25

Продавщиця 240 20

Писар 546 360 50 30

Черговий 480 43

Бібліотекар 180 15

Архіваріус 660 55

Реєстратор 780 65

Кур єр 300 25



162 Володимир МОЛЧАНОВ

За додаткову роботу чиновники отримували відповідну винагороду в грошовій
формі, яка становила від 18 до 112 руб. в місяць [44, с. 149]. Зрозуміло, що її

розмір залежав від посади чиновника, величини і характеру виконаної додатко¬

вої роботи. Крім таких доплат в управі існувала ще система «наградных» виплат,

які видавалися всім службовцям в честь свята Різдва Христового від 31 до 50 руб.
(розмір доплат залежав від посади) [43, с. 150], а також окремим службовцям на

честь ювілеїв та інших значних випадків від 45 до 135 руб. [44, с. 118]. Зацікав¬
леність у службі в чиновників викликала 10 % надбавки їх грошового утриман¬
ня за кожну трирічну вислугу [44, с. 194].

Утримання поліції в 1911 1912 роках в Житомирі було таким. Городові за¬

лежно від вислуги років отримували від 20 до 25 руб. в місяць [45, с. 1 10]. За¬

робітну плату вони отримували двічі на місяць. Крім того, поліцейським чинам

видавались квартирні гроші, які мали йти на утримання їх житла. Так, квартир¬
них грошей щомісяця отримували: помічник поліцмейстера 26,16 руб.;
помічник пристава та городові 12,5 руб. [45, с. 9]. Крім цих виплат службовці
поліції отримували безкоштовно казенне сукно на поліцейську форму, а також

безкоштовно лікувались за рахунок міської управи.

Дещо нижчою була заробітна плата у пожежників, яка у 1908 р. нараховувалась

від 15 до 25 руб. в місяць [46, с. 44]. Як свідчать документи, серед пожежників бу¬
ла значна диференціація в оплаті праці залежно від вислуги років. Так «4 октября
1906 года согласно постановлению городской Думы определялось следующее жало¬
ванье пожарным: двум старшим 25 руб. в месяц, остальным по 15 руб. в месяц;

прослужившимъ от 5 до 10 лет 17 руб., более 10 лет 20 руб.» [46, с. 50]. Крім
грошового утримання, пожежникам видавався казенний одяг. Спочатку це були
суконні куртки, а згодом кожушки [45, с. 60]. Як і поліцейським, так і пожежни¬

кам лікування в міській лікарні оплачувала міська управа [46, с. 57].
Про заробітну плату житомирської інтелігенції свідчить преса того періоду, яка

в 1906 році в хроніці «Местная жізнь» повідомляла про «...увеличение содержания

с 1 сентября преподавателямь семинарских училищ: до 5 лет службы при окладе 750

руб. в год прибавка 90 руб.; от 5 до 10 лет при окладе 900 руб. в год прибавка 90

руб., свыше 10 лет при окладе 900 руб. в год прибавка 180 руб. [2, с. 3].
Надзвичайний інтерес викликають документи, які свідчать про оплату праці

службовців житомирського водогону в 1905 році [47].

Таблиця З

Посада Заробітна плата в місяць в рублях
Завідуючий міським водогоном 240

Інженер 150
Машиніст 80

Діловод 20

Кочегар 20 22
Помічник машиніста 45

Слюсарі будочники 15 18

(Складено на основі [47, с. 16; 17]).
На свято Пасхи службовцям видавали грошову допомогу: машиністу ЗО

руб.; контролеру 20 руб.; будочникам 5 8 руб. [47, с. 7]. Крім того, робітни¬
кам видавались одноразові винагороди від 1 до 15 руб. [47, с. 8, 9, 21] за відмінно
виконану роботу. Службовці водогону мали право брати позики в рахунок своєї

майбутньої заробітної плати до 20 руб. [47, с. 41].
Аналізуючи заробітну плату робітників у дореволюційному Житомирі, насам¬

перед, необхідно відзначити той факт, що по ній залишилося мало джерел. У

зв язку з відсутністю даних дореволюційних промислових архівів мусимо роз¬
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глядати інші джерела. Як свідчить «Обзоръ Волынской губернии за 1902 г.», се¬

редня заробітна плата поденного пішого робітника становила від 51 до 59

копійок. Якщо робітник був з конем і підводою 1,49 1,76 руб. в день, а якщо

з волами 1,29 1,52 руб. [38, с. ЗО]. В середньому в 1908 році заробітна плата

поденних робітників становила 1,36 руб. в день [48, с. 43].
Розвиток економіки вимагав від держави регламентувати норми поденної оплати

праці. Вже у 1910 році виходить «Постановление Волынского губернского по фаб¬
ричным и горнозаводским делам присутствия от 6 февраля 1910 года». 3 постанови

видно, що встановлюються «следующие нормы средней поденной платы чернорабо¬
чимъ на промышленных предпріятіяхъ Волынской губерніи на трехльтіе 1910
1912г.г.». Документ встановлює мінімальну поденну плату у м. Житомирі для чо¬

ловіків 75 коп.; для жінок 50 коп.; для парубків (15 17 років) 50 коп.; для

молодиць (15 17 р.) 35 коп.; для юнаків (12 15 р.) 30 коп.; для дівчаток (12

15р.) 25 коп. Зразу ж необхідно зауважити, що згідно «этой плате исчисляется

размер пенсій за увечья или смерть от несчастных случаев», тобто фактично це була
рознарядка мінімальних заробітних плат поденних робітників [49, с. 391]. Свідчення
про заробітну плату поденних робітників різних професій нам дають «Ведомости о

справочных ценах на рабочую силу рабочих поденщиков в 1912 г.» [49, с. 156].
Таблиця 4

Професія 3. пл.

в день

в рублях.

Професія 3. пл. Професія 3. пл.

в день

в рублях

Землекоп 0,8 1,15 Токар 3 Маляр 2,37
Молотобоєць 1,2 Парокінна

підвода
з їздовим

3,75 Слюсар 2,75

Коваль 1,3 2,25 Чорнороб 0,6 Полотер 3

Каменяр 1,5 Пічник 1,2 Тесля 1,2

Скляр 1,2 Слюсар 1,5 Столяр 1,2

Телеграфіст 1,2 Каменяр 1,5 Цегельник 1,2

Штукатур 1 Обійник 1,2 Каменяр 1,5

Отже, в середньому робітник отримував за день своєї роботи 2,26 руб.
Порівнявши дані за 1912 рік з даними за 1902, можна стверджувати, що середня

заробітна плата поденних робітників зросла в середньому майже у 2 рази. Швид¬

ше зростала заробітна плата у робітників технічних професій, таких, як токарі,
слюсарі, водопровідники, ковалі і т. д. Повільніше вона зростала у тих спеціаль¬
ностей робітників, де не потрібно було спеціальних знань, навиків та освіти.

Надзвичайний інтерес викликає утримання офіцерів та солдат царської армії,
частини якої дислокувалися в місті.

Грошове утримання офіцерів та чинів військового духовенства

Таблиця 5

Військові
звання

Грошове утримання рублів на рік.
Основне Посилене Додаткове

Після

відраху¬
вань

Повні Після

відраху¬
вань

Повні Гроші згідно наказу
від 1909 року

Генерал (повний) 2100 2291 2940 3201

Генерал-лейтенант 1800 1964 2472 2697

Генерал-майор 1500 1637 2004 2187
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Полковник 1200 1309 1536 1676 480+180

при вислузі 5

років в цьому чині

Полковник,

військовий старшина 1080 1178 1344 1465 480

Капітан, ротмістр,

осавул

900 851 948 1034 360+120

при вислузі 4

роки в цьому чині

Штабс-капітан,

штабс-ротмістр, підосавул

780 851 948 1034 300+120

при вислузі 4

роки в цьому чині

Поручик,сотник 720 786 876 956 240

Прапорщик, корнет,

хорунжий 660 720 804 877 180

Нештатний диякон 600 655 732 799 120

Псаломщик 360 540

Штатний диякон 720 785 876 956 240

Священик 900 982 1080 1178 300

Нештатний протоієрей
і священик у званні

благочинного 1080 1178 1344 1466 300

Настоятель військового

собору і протоієрей
благочинний 1200 1309 1536 1675 480

Особливістю посиленого утримання було те, що воно призначалось в окремих

округах, в академіях, офіцерських школах, в повітряноплавних військах. Істот¬
ним привілеєм для офіцерів було те, що з додаткових грошей відрахування не

проводились.

Аналізуючи утримання офіцерського складу царської армії, необхідно відзна¬
чити той факт, що штабним офіцерам гроші відпускались з розрахунком, щоб за¬

гальна сума утримання не перевищувала у полковників 2520 руб., підполков¬

ників 2400 руб. на рік, отже, це було стимулом для служби в польових військах,
а не в штабі. Підтвердженням цього було те, що гвардії капітани, штабс-капітани

та поручики мали грошове утримання на 1 ступінь вище.

Особливістю грошового утримання військового духовенства була додаткова

платня до грошового утримання на 1/4 окладу за 10 і 20 років служби.
Крім основної платні офіцерський склад отримував ряд доплат. При переводі до

нового місця служби та при відрядженнях офіцерам видавались прогонні гроші для
наймання коня. Столові гроші призначались офіцерам не згідно військового звання,

а залежно від посади. Командуючі корпусів 5700 руб. на рік; начальники піхотних
і кавалерійських дивізій 4200 руб.; начальники окремих бригад 3300 руб.; ко¬

мандири неокремих бригад і полків 2700 руб; командири окремих батальйонів і

артилерійських дивізіонів 1056 руб.; командири польових жандармських ескад¬

ронів 1020 руб.; командири батарей 900 руб.; командири неокремих батальй¬

онів, начальники господарських частин, помічники кавалерійських полковників

660 руб.; молодші штабні офіцери управління, артилерійські бригадири, ротні ко¬

мандири фортечної та осадної артилерії 600 руб.; командири окремих саперних

рот та командири окремих сотень 480 крб.; ротні, ескадронні і сотенні командири,
начальники учбових команд 360 руб.; старші офіцери (по одному) в батареях
300 руб.; старші офіцери (крім одного) в артилерійських батареях, в ротах, начальни¬
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ки кулеметних команд 180 руб.; посадові офіцери в військах 96 руб. Крім всіх

вищезгаданих видів грошового утримання офіцерам видавались гроші на утримання

стаєнь, на паливо, освітлення.

Утримання нижчих чинів строкової та понадстрокової служби (руб. на рік)
Таблиця 6

Найменування нижчих
чинів

Гвардія Армія
Звичайне Посилене Звичайне Посилене

Фельдфебель (вахмістр і наїзник

унтер-офіцерського звання), старший

хорунжий музикант (горніст) 78 117 72 108

Старший унтер-офіцер, взводний (старший

урядник і фейерверкер, каптенармус,

полковий барабанщик, полковий горніст) 54 81 48 72

Єфрейтор (приказний, бомбардир),

ротні барабанщики і сигналіст 13,20 19,80 7,20 10,80

Рядовий, вершник, канонір, козак, ратник 12 18 6 9

Не менш цікавим є утримання військових лікарів. У зв язку з тим, що

військові госпіталі знаходились переважно в містах, їх персонал становив істот¬

ну частку міського населення.

Грошова платня, столові і додаткові гроші військових медичних

і ветеринарних лікарів (руб. на рік)
Таблиця 7

Назва, посади Види грошового утримання після відрахувань
Головне По( илене Додатко ЗІ

Медичні лікарі платня СТОЛОВІ платня СТОЛОВІ гроші
- молодші

перші 4 роки 720 96 876 96 264
з 5 року 900 96 1080 96 264

з 9 року 900 360 1080 360 300
- старші лікарі гвар¬

дійських полків,

при яких перебували
посилені лазарети 1080 920 1344 920 400

дивізійні 1200 1050 1536 1050 450

корпусні 1700 1700 1870 1870

Ветеринарні лікарі
Молодші

перші 4 роки 720 96 876 96 144

з 5 року 900 96 1080 96 84

з 9 року 900 96 1080 96 204

Старші 1080 360 1344 360 480

корпусні 1200 1050 1536 1050 150

Складено на основі [1, с. 289 291].
Посилена платня призначалась в окремих округах та клініках для нервово та

душевно хворих.

Аналізуючи споживання житомирян на початку XX століття, необхідно за¬

уважити, що його треба розглядати в трьох аспектах. Перший це споживання

продуктів харчування; другий споживання одягу і предметів першої не¬
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обхідності; і третій споживання предметів довгострокового вжитку. В зв язку
з тим, що спеціальних статистичних матеріалів по споживанню того чи іншого

товару в той час не існує, головним джерелом, яке може допомогти розібратися в

даній проблемі, поза всяким сумнівом, є ціни на дані види товару, які показують
його доступність тій чи іншій верстві населення.

Розглядаючи харчування житомирян до революції, необхідно відзначити, що
воно мало свої особливості. Найбагатші люди з першої групи, а також деяка час¬

тина другої групи харчувались вдома, де страву їм готували власні кухарі, а та¬

кож у ресторанах. Деяка частина другої групи і третя група харчувались за

місцем проживання, де страву їм готувала прислуга чи домогосподарки, або в

трактирах. Невелика частина третьої групи і четверта група харчувались пере¬
важно вдома, готуючи страву самі або знімаючи квартиру разом «со столом», або

в «чайних», чи користувались «домашніми обедами» [4, с. 2]. Поза всяким

сумнівом, якість харчування найкращою була у першої групи житомирян і най¬

нижчою у останньої групи. Це пов язано передусім з рівнем доходів і з спро¬

можністю придбати той чи інший вид якісного продукту.

Як свідчать архівні дані, ціни на продукти харчування в 1900 1905 рр. постійно

коливались. Це було пов язано передусім з тим, що відбувався процес становлення

ринку, який в той час ще не був регульованим. Відсутній був санітарний контроль за

реалізацією продуктів харчування. Ось як про це писала газета «Волинь» у 1900 році;
«... мясныя лавки на Воздвиженском базаръ представляють поистинъ прискорбное
зрълище» [5, с. 1]. Нерідкими були випадки отруєнь неякісними продуктами. «Во¬

линь» з цього приводу писала: «... в чайной подают чай со «зверями» (мокрицами)» [6,
с. 3]. Через постійне коливання цін на продукти харчування на житомирському рин¬

ку люди, які мали низькі доходи, безперечно, час від часу були неспроможними купу¬
вати той чи інший вид продуктів. Не виключено, що іноді яків Житомирі, так і на пе¬

риферії виникав голод. Але закони ринку спрацьовували вже тоді, і це не було масо¬

вим явищем. Поступово, в процесі розвитку ринкових відносин, в Житомирі почина¬

ють регулювати динаміку цін на найнеобхідніші продукти харчування.
В 1903 році міщани засновують «Житомірское Общество Потребителей» [50,

с. 2]. Це була досить серйозна організація, яка, діючи через міську Думу, де були
її депутати, встановила систему такс на ціни різних видів продуктів харчування.

Таксу встановлювала міська Дума, а за її дотриманням торгівцями відповідала

міська Управа, яка діяла через поліцейський апарат.
Як свідчать архівні дані, спочатку таксу було встановлено лише на декілька

видів товарів, таких, як хліб, борошно, м ясо. Згодом цей список значно розши¬

рюється. Під таксування потрапляють такі види товарів, як крупи, олія, дрова,

дріжджі, свічки та інші види товарів першої необхідності [50, с. 19, 20, 23, 92].

Цікаво відзначити те, що підприємці і торгівці постійно порушували і саботува¬
ли виконання такси. За це на них Управа час від часу накладала штрафи, які во¬

ни сплачували на користь міської казни [51, с. 14]. Потім, згуртувавшись між со¬

бою, торгівці подавали скарги на низькість такс до Міської Думи і «прошенія» на

встановлення нових до міської Управи [50, с. 19, 20, 23]. У відповідь на це міська

Управа призначала комісію з членів Управи, яка експериментальним шляхом

кілька днів досліджувала ту чи іншу таксу на ринках м. Житомира. Рішенням

цієї комісії таксу або змінювали, або залишали на старому рівні [51, с. 8, 10, 11].
Необхідно відзначити, що такса як інструмент регулювання цін на ринках спочат¬

ку працювала дуже ефективно. Вона значною мірою захищала інтереси споживачів.
Але після початку Першої світової війни вона почала відігравати негативну роль. Са¬

ме через таксування на ринках почали зникати продукти і з явився товарний дефіцит.
Саме завдяки їй почав функціонувати «чорний ринок». Зрозумівши це, міська Дума
відмовилась від політики такс, щоб задовольнити потреби ринку [50, с. 17].
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Аналізуючи «справочные цены» в м. Житомирі в різні періоди початку XX

століття, можна побудувати таку таблицю динаміки цін на різноманітні продук¬

ти харчування.

Таблиця 8

Назва товару

вим

Одиниця
ірювання

Ціна в рублях

1911р. 1912р. 1914р.
Борошно житнє кг 0,06

Пшоно кг 0,09 0,01

Гречка кг 0,11
Горох кг 0,08

Яловичина кг 0,34 0,32 0,45
Сало свиняче кг 0,05 0,057

Олія кг 0,5
Риба солона кг 0,45

Цибуля кг 0,05
Солод кг 0,15

Манна крупа кг 0,17 0,17
Сало внутрішнє кг 0,62

Масло вершкове солоне кг 0,87 1

Цукор кг 0,32 0,33

Булки кг 0,17 0,2 0,17
Молоко відро 1,2 1,4

Яйця курячі сотня 3 4

Чай фунт 2

Рис фунт 0,1 0,1

Локшина фунт 0,1 0,1

Хліб житній кг 0,07 0,07
Масло конопляне фунт 0,2

Смалець фунт 0,3
Сіль фунт 0,5

Крупа гречана пуд 2

Оцет пляшка 0,06
Сушені груші пуд 1

Оселедці 10 шт. 0,5 0,7
Буряк квашений кг 0,2
Капуста квашена відро 0,6

Хрін фунт 0,4
Цитрини 1 шт. 0,05
Курка 1 шт. 0,85
Гас пуд 1,8

Мед пуд 7,5

Квасоля пуд 2

Гуска 1 шт. 1,2

Сир кг 0,22
Сметана кг 0,45
Баранина кг 0,37
Мак кг 0,35

Помаранчі 1 шт. 0,1
Маслини 1 кг 0,75
Ікра щуча кг 0,62
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Риба свіжа кг 0,75
Мило просте кг 0,28

Судак сушений кг 0,5
Родзинки кг 0,35
Мигдаль кг 1,2

Чорнослив кг 0,37
Клюква кг 0,2

Ковбаса з шинки кг 0,62
Шинка кг 0,62
Сірники коробка 0,01
Гірчиця кг 1,25
Зелень кг 0,09
Малина кг 1,25

Перець кг 0,62
Огірки сотня 1,4
Часник кг 0,25
Морква кг 0,06
Томати кг 0,14
Ваніль 1 ложка 0,6
Шафран ложка 0,8

Чорниця сушена кг 0,45
Дріжджі кг 5 5 5

Картопля кг 0,2

Гриби сушені кг 2,5

Складено на основі [50, с. 1, 17, 19, 20, 23, 32, 36; 48, с. 64, 74, 80, 102, 126,
127, 575).

Як видно з таблиці, ціни на продукти харчування в Житомирі поступово зроста¬

ли, але заробітна плата зростала також і навіть швидше. Порівнюючи ціни на про¬

дукти харчування з заробітною платою поденних робітників, ми бачимо, що

більшість поденників могла нормально харчуватися і відтворювати свою робочу си¬

лу. Навіть землекоп за один день своєї роботи міг купити приблизно більше трьох

кілограмів м яса, або гуску, чи, скажімо, чверть пуда меду. Це не кажучи вже про

робітників інших спеціальностей. Рідко хто з сучасних житомирян може собі доз¬

волити такий рівень споживання. Отже, висновки істориків радянської доби про

переважно хлібне харчування робітників можна піддати сумніву [27, с. 164].
На думку автора, переважна більшість усіх чотирьох груп житомирян мала

змогу нормально харчуватися та годувати свої сім ї. Лише частина четвертої гру¬
пи, ті, у яких були найменші доходи, мали іноді проблеми з харчуванням. Але,
як свідчить преса тих років, для найбіднішої частини житомирян були відкриті
спеціальні дешеві їдальні. Ось як про це писала Волинь у 1901 році: «Дешевая
столовая за август продала 4000 обедов» [7, с. 3]. З часом кількість їдалень, де го¬

дували дуже дешево, або навіть безкоштовно, збільшилась. Всі вони існували як

за рахунок міської казни, так і за рахунок доброчинних, релігійних організацій,
а також за рахунок окремих осіб, які вносили пожертвування.

Люди більш заможні вступали в спілки взаємодопомоги, які відкривали в Жито¬

мирі свої торгівельні заклади [52, с. 3]. Як свідчить статут такого закладу, кожний

вступаючий повинен був внести: «...а) вступную плату 20 коп.; б) пай 5 руб. ...»

Кожному, хто вступав, видавалась розрахункова книжка (в яку записувались його

грошові внески, вартість придбаних товарів, дивіденди та ін.), а також статут цього за¬

кладу. Безсумнівно, що продукти харчування в цих закладах були значно дешевші.
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Однією з особливостей житомирян було і є бажання гарно одягатися. На жаль,

даних відносно одягу архівні джерела майже не зберегли. Лише з фотографій на¬

ших предків ми можемо побачити їх одяг. Влітку чоловіки переважно були одяг¬

нені в сорочки та костюми, а взуті в чоботи або черевики. Жінки носили в

більшості легкі сукні з черевичками або чобітками. Про загальнодоступність тек¬

стилю свідчать ціни на нього. Один аршин сукна коштував 2 руб., а один аршин

бумазеї 20 копійок [53, с. 56]. Пошив одного костюма коштував від 5 до 8 руб.
[53, с. 56]. Як свідчить преса, в 1900 році чоловічий костюм можна було купити

за 8 руб. [8, с. 2]. Для холодної пори року використовували вовняний та хутряний

одяг. На ноги взували валянки, їх носила переважна більшість населення Жито¬

мира. Одна пара валянок в 1912 році на міських ринках Житомира коштувала від

3 до 5 руб. [53, с. 56]. У 1908 році взимку «армяк» суконний коштував від 14 до

15 руб.; хутряна шапка 5 6 руб.; кожушок 14 15 руб.; звичайний пояс

для їздового 1,5 руб. [54, с. 37]. Отже, як свідчать джерела тих років, одяг на

той час не був занадто дорогим. Переважна більшість міщан користувалася по¬

слугами місцевих кравців та чоботарів і витрати на одяг не займали значного

місця у видатках їх сімейних бюджетів. Безперечно, еліта міста одягалась у за¬

морський крам та англійське сукно. Для жінок першої групи житомирян сукні

виписувались з Петрограда, і навіть з Парижа, але це було швидше винятком,

ніж правилом для загальної картини споживання одягу.

Розглядаючи соціальне та медичне забезпечення житомирян на початку

XX століття, насамперед, необхідно відзначити, що медичне забезпечення було
платним. Соціальне забезпечення було трьох видів: пенсійне державне, пенсійне

суспільне та страхове. Крім того, до цієї ж сфери необхідно віднести і добро¬
чинність. Розглядаючи доброчинність в дореволюційному Житомирі, можна по¬

бачити, що в періоди економічних спадів вона знижувалась, а під час еко¬

номічних піднесень, коли у людей з являлись зайві гроші, вона зростала. Ось як

про це писала «Волинь» у 1904 році: «Плохи дела, когда приходится прибегать к

благотворительности вообще и къ житомірской въ особенности. Наглядная тому

илюстрація дъла нашого благотворительного общества. По кассъ хоть ша¬

ром покати. В дешевой столовой все больше людей просят подаяния» [9, с. 3]. В

роки економічного піднесення все більше людей проявляли доброчинність. У

1900 році «Волинь» відзначала, що ведеться «постройка богадельни «Дегтерева»
на 250 женщин» [10, с. 2], крім того, повідомляла про винесення проекту «пост¬

ройки приюта для престарелых» [11, с. 1]. Будь-яка доброчинна акція завжди

висвітлювалась у пресі. Це і пожертвування на користь шкіл [12, с. 2], і добро¬
чинні лотереї [13, с. 1], і пожертвування на користь дешевої їдальні [14, с. 2], а

також інші доброчинні акції [15, с. 2]. Таким чином, розглянувши доброчинність
в м. Житомирі на початку XX століття в цілому, необхідно відзначити, що вона

знаходилась переважно в руках приватних осіб. Держава спочатку майже не

приділяла уваги незахищеним верствам населення, але згодом все більше і

більше бере на себе турботу про старих, немічних та інших людей, які потребують

допомоги. «Расход в 1913 году в г. Житомире на общественное призрение

4 коп. на душу населения; в Москве 1,58 коп.; в Каменец-Подольском
1,5 коп. Житоміръ в этом дъль еще «не послъдняя спица в колесниць» [36, с. 3].

Аналізуючи пенсійне забезпечення, ми бачимо, що переважна більшість дер¬
жавних службовців отримувала державне пенсійне забезпечення, а після їх

смерті цю державну пенсію отримували їх близькі родичі. Ось як про це свідчать
архівні дані: «Казенная палата Государственного казначейства уведомляет Жи¬

томирскую Городскую Управу, что предписаніемъ Департамента Государствен¬
ного Казначейства назначены пенсии бывшему брандмейстеру пожарной коман¬

ды г. Житомира отставному Коллежскому Ассесору Злоторевичу и вдове бывше-
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го брандмейстера пенсии по 77 рублей 10 копеек каждому в год» [54, с. 7]. У ви¬

падках втрати годувальника, який знаходився на державній службі, держава та¬

кож надавала пенсію і матеріальну допомогу. Про це преса повідомляла так:

«Удовлетворены ходатайства: семьи умершего фелыпера в годовой пенсии 240

руб. и единовременном пособии 204 руб., а также прошеніе луцкой управы в по-

собіі в 100 руб. семье умершего секретаря» [3, с. 2).
Переважна більшість державних службовців відраховувала із своїх заробітних

плат невеликі суми на користь пенсійних кас. Прикладом може бути «Положеніе
о пенсионной кассе служащим по казенной продаже нитей» [16, с. 2].

Представники вільних професій засновували свої громадські товариства. Ось як

це, наприклад, було у вчителів: «Учреждается пенсионная касса для народныхъ

учителей и учительницъ. Обязательные взносы в первый год 12 % заработка, в

последующие 6 %. Каждому участнику выделяется личный счет. Право на пен¬

сию дают 15 платных лет участия в кассе. Существуют льготные тарифы для инва¬

лидов, вдов и сиротам. Размер пенсии от 64 руб. до 275 руб. в год» [17, с. 2].
Крім пенсійного забезпечення в Житомирі широко використовувалось страху¬

вання. Як свідчать архівні джерела, застрахуватись на початку XX століття мож¬

на було від смертних випадків, від інвалідності та ін. [56, с. 62]. Розглядаючи
стан страхування в дореволюційному Житомирі, необхідно відзначити той факт,
що державного страхування тоді не існувало, а комерційне було надзвичайно об¬
меженим. У більшості випадків страхуванням займались громадські організації,
такі як, наприклад, «Житомірское общество взаимопомощи на случай смертнос¬
ти и потери трудоспособности», яке виникло в 1911 році. Безперечно, страхуван¬
ня значною мірою вселяло надію в житомирян про стабільний завтрашній день.
Воно позитивно впливало на загальний життєвий рівень мешканців міста.

Аналізуючи медичне обслуговування, необхідно відзначити, що такі категорії

державних службовців, як поліцейські та пожежники, лікувались у медичних за¬

кладах за рахунок міської казни [46, с. 57]. Інші категорії чиновників лікувались за

часткову плату. Утримання хворого в лікарні в 1908 році коштувало 81 коп. за добу
[46, с. 44]. Усі інші категорії населення, такі як підприємці, торгівці, робітники та

інші лікувались за власний кошт. Досліджуючи медичне обслуговування в той час,

можна дійти висновку, що його найбільш характерними рисами були багатог¬

ранність і різноманітність. Поряд з дорогими лікарями, які мали приватну практи¬

ку, існували лікарні для бідних людей, які утримувались на пожертвування. До ре¬

волюції, як правило, багаті люди використовували свої прибутки, вкладаючи їх в до¬

брочинність, на утримання лікарень та інших доброчинних закладів [57, с. 5]. Отже,
узагальнюючи вищенаведені факти, необхідно відзначити, що спочатку рівень ме¬

дичного обслуговування був досить незначним, але в процесі розвитку ринкових

відносин все більше уваги медицині починає приділяти держава, а також все більше

багатих людей починають вкладати свої кошти в розвиток медицини, що, безпереч¬
но, приводило до покращення якості медичного обслуговування населення міста.

У кінці XIX на початку XX століття санітарний рівень життя житомирян, зви¬

чайно, залишався досить низьким. Але в процесі економічного розвитку міста і

міська влада, і державний апарат поступово, все більше і більше, починають контро¬

лювати становище в санітарії. У зв язку з частим виникненням епідемій встанов¬

люється державний санітарний нагляд. У1900 році «Житомірская управа выдает по¬

становление о осмотре и клеймении свинины на базаре ветеринаром» [18, с. 2]. Зго¬
дом міська влада починає контролювати такі важливі сфери економічного життя

міста, як водопостачання, каналізація, торгівля харчовими продуктами. В 1901 році
санітарний нагляд розпочинає боротьбу з венеричними захворюваннями: «С цълью

уменьшенія роспространеня сифилиса и венерическихъ бользней въ Житомірь Я (во¬
линський губернатор В.М.) организовалъ комисію для разработки вопроса объ
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упоряддоченіи надзора за проституціей». Далі губернатор пропонує «... устроить въ

городе пріемный покой въ которомъ ежедневно производился бы медицинскій ос¬

мотръ заподозренныхъ въ проституціи женщин...» [58, с. 125]. Узагальнюючи дані

архівних джерел відносно розвитку санітарного нагляду на початку XX століття в

Житомирі, можна з ясувати, що спочатку в місті були нерідкими випадки

епідемічних захворювань. Але як держава, так і місцева влада та і міщани в цілому,
розуміючи значення санітарії, все більше уваги приділяють цій сфері громадського

життя, і згодом стан санітарії значно покращується.
В яких же житлових умовах проживали наші предки? Який був стан забезпечен¬

ня житлом? Відповіддю на ці питання можуть бути дані архіву. Більшість з житоми¬

рян першої, другої та третьої груп мали приватні будинки як одно-, так і двоповер¬
хові. Деяка частина другої групи, а також частина третьої мали свої приватні кварти¬
ри або наймали житло. Найм житла до революції був надзвичайно поширеним. Неза¬
можні люди з третьої та четвертої груп проживали в невеликих приватних будиноч¬
ках на окраїнах міста або наймали недорогі квартири. Холостяки знімали переваж¬
но одну кімнату, або «угол». Найбідніші користувались нічліжками. Час від часу

міська влада звертала увагу на житлові умови найбіднішої частини населення і за до¬

помогою доброчинних організацій будувала «Дешевые жилища для бедных» [19, с.

2]. Як повідомляла преса тих років, вартість найму: «... угла в квартире 3 4 руб.
в месяц, а стоимость ночлежки (на полу на соломе) 4 5 коп. в ночь...» [20, с. 2].
Вартість оренди житла була надзвичайно різноманітною. Дуже часто практикува¬

лось віддання в оренду кімнати або «утла» разом «со столом» (тобто з повним або ча¬

стковим харчуванням). Саме через це більш детально дослідити, яку частину займа¬

ли витрати на житло в бюджетах житомирян надзвичайно складно. Безсумнівно, ба¬
гаті люди користувались найкращим житлом, де були комунальні зручності, водо¬

провід (плата за який була 2 руб. в місяць [28, с. 31]), а також телефон (абонплата яко¬
го становила в 1900 році 75 руб. в місяць [21, с. 2]).

Вартість найму такого житла була досить високою. На літо заможні городяни

вивозили свої сім ї «на дачи», які знаходились або у їх приватній власності, або

орендувались. Вартість оренди була різноманітною залежно від якості житла.

Безпосередній вплив на добробут житомирян мало міське транспортне сполучен¬

ня. Найпоширенішими видами транспорту були візники, а також міський трамвай.
Автомобілів було обмаль і вони використовувались переважно установами або бага¬

тими людьми. З часом в місті з являється велосипедний транспорт, який поступово

досягає значного розвитку і набуває популярності у середнього класу жителів Жи¬

томира. На проїзд міським трамваєм у 1900 році була встановлена такса 11 коп.

[58, с. 1]. Пільгами на проїзд цим видом транспорту користувалися лише учні, які
платили 3 коп. [58, с. 2]. Вартість візників поступово зростає. Про це свідчить зрос¬
тання їх такс: від 25 коп. у 1905 році до 70 коп. в 1912 році [22, с.З]. Отже, в процесі
економічного розвитку міста спостерігається поступове зменшення користування

візниками (через зростання цін на них) і збільшення проїзду трамваєм, велосипеда¬

ми та автомобілями. Як видно з наведених фактів, вартість проїзду в місті ніколи не

була занадто високою і витрати на проїзд ніколи не становили значної частини ви¬

датків бюджетів житомирян.
Розглядаючи стан освіти в дореволюційному Житомирі, можна побачити,

наскільки багатогранною вона була в ті часи. Крім гімназій і семінарських учи¬

лищ, існували ремісничі та сільськогосподарські училища, безліч професійних
курсів, а також курси та вечірні класи з ліквідації неграмотності. В престижних за¬

кладах, таких як гімназія, вартість освіти була досить значною і становила 60 руб.
на рік, але оволодіти професією можна було на курсах за незначну суму [23, с. 2].
Для ліквідації неграмотності вводились « Вечерніе классы для взрослыхъ» [24,
с. 2]. Діти відвідували школи як церковно-приходські, так і народні. Значну роль в
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справі освіти виконували просвітницькі спілки, які проводили публічні читання,

влаштовували пересувні бібліотеки та ін. Для задоволення інформаційних і духов¬
них потреб в місті виходили 3 газети, працював театр. Вартість їх використання бу¬
ла незначною і більшість житомирян користувались їх послугами.

Підсумовуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що в процесі станов¬

лення ринкових відносин у дореволюційному Житомирі життєвий рівень міщан
поступово покращувався. На ринку з являлись нові види товарів, які задоволь¬

няли потреби городян, з являлись нові види послуг, покращувалось транспортне

та медичне забезпечення. Незначний вплив на добробут громадян міста мали

стихійні лиха, політичні негаразди та інші біди.

Як видно з фактів, споживання як товарів, так і послуг постійно зростало аж до

Першої світової війни. Міська та державна влада постійно приділяли значну увагу

незахищеним верствам населення. Розглядаючи добробут житомирян на початку

XX століття з позицій сучасності, можна лише порадити сучасним можновладцям,

політиканам і «батькам міста» повчитись у своїх попередників. Скажімо, політика
«такс» в сучасних умовах могла б дати значні наслідки для регулювання ринкових

відносин у місті та покращення добробуту житомирян, не кажучи вже про інші

інструменти безпосереднього впливу на загальний добробут громадян.
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ДУХ НЕСКІНЧЕННОЇ БИТВИ

(Олексій Кулаков, «Битва князя Ігоря»)

Володимир ЛИЧКОВАХ
«Слава тим, хто не шукав хвальби»

(із «Слова про Ігорів похід» )

ggjO атальний жанр один з найскладніших у малярстві. Невипадково су-

і перництво між Леонардо да Вінчі та Мікельанджело виявилось в їх

з участі у конкурсі на виконання батальних сцен з двох переможних

битв флорентійської Республіки. Але, крім ескізів, обидва так і не змогли завер¬

шити свої роботи під критичним поглядом один на одного. Сюжети битви, в т. ч.

і апокаліптичної, високо цінувалися серед майстрів Північного Ренесансу, особ¬

ливо Альбрехта Дюрера і Лукаса Кранаха.
Драматична історія слов янських народів теж викликала необхідність

кропіткого закарбування військової слави предків. До батального жанру звер¬

тається росіянин В. Верещагін, поляк Я. Матейко, чех А. Муха. В українському
живописі найбільше розроблена тема козацьких походів і Великої Вітчизняної

війни, зокрема, у знаних панорамах і діорамах на місці славетних боїв за

Батьківщину.
Сучасний київський художник Олексій Кулаков, що успішно закінчив

аспірантуру Національної Академії мистецтв, обирає сакральну для кожного
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слов янина тему битву князя Ігоря з половцями. Оспівана в славнозвісному
«Слові про Ігорів похід», вона набуває у талановитого митця не лише суто істо¬

ричних, але й духовних, світоглядних вимірів. Батальний образ увіковічує дух

незламної стійкості наших предків, княжий заклик до з явлення слов янської

богині перемоги Слави.

Всупереч сучасним, в основному маскультним стереотипам зображення
війни, картина О. Кулакова не смердить некрореалізмом смерті, не відлякує
кров ю бойовиків і анатомічними подробицями фільму жахів. Навпаки, худож¬

ник зосереджується на моральному, духовному пафосі батального образу,
підкреслюючи водночас драматичну й героїчну суть «вічної» битви, яку й досі ве¬

де князь Ігор у нашій пам яті. Причому митець робить це у кращих академічних

традиціях вітчизняного малярства, з високою професійною майстерністю
поєднуючи світоглядні ідеї образу з виваженою композицією і витонченою живо¬

писною технікою.

Доволі велике полотно (розмір 270 X 150) немов розділене майже по діагоналі
на два світи - русинський та поганський. Лінія «розтину», що складається із

руського списа і подовжується помахом Ігоревого меча-кладенця, підсилюється

колористично, поділяючи в цілому тривожно-похмурий колорит картини на

більш світлі або темні площини. Червлений княжий стяг (колір Юрія Змієборця)
протистоїть чорній масці «песиголовця», як часто називали на Русі ворогів-кочо-
виків, котрі для настрашки надягали звірячі шкури із страхітливими головами.

Темне, чорне начало (колір нечистої сили) домінує в живописних характеристи¬

ках поганців.
Взагалі внутрішнє світло має в картині особливе значення. Тут немає сяяння

перемоги чи тріумфального блиску слави. Скоріше, це світло сонячного затем¬

нення, яке віщує Ігореві біду, але не зупиняє хороброго князя. Присмерковий ко¬

лорит картини своєрідно знаменує «сутінки Русі», водночас підсилюючи очіку¬
вання вранішньої зорі, яку серед слов ян називали Зимцерлою. І як у давньо-

київському язичницькому храмі Зимцерли людям давалась упевненість у завт¬

рашньому дні, так і від картини йде настрій твердої вдачі, непереможності, надії.
Образ нескінченної битви за життя у Кулакова не є агресивним. Це з поган¬

ського боку списи ощерилися, наче зуби Змія Тугарина. З руського боку списи
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підняті догори, символізуючи стійкість і незламність слов янського духу. Схре¬
щення двосічного руського меча і кривої половецької шаблі у композиційному
верхньому центрі картини означає не наступ, а оборону, не насилля, а захист від
жорстокості. Цей «пацифічний» настрій підкреслюється єдиним мертвим

тілом вбитим руським воїном, який, одначе, виглядає немовби живим серед

ратників, щільно закутих у лати з шоломами і залізними масками. А у вбитого

молодого воїна-русича лише християнський хрестик на шиї, та вишивана сороч¬

ка проглядає крізь кольчугу. Цей юнак, як і Христос, теж «смертю смерть по¬

прав». Навіть майстерно зображені коні, що нажахані передчуттям смерті, разом
із скинутими вершниками складають багаторакурсну композицію відчайдушної
боротьби за життя.

В образі «вічної» битви є ще один цікавий світоглядний сюжет, пов язаний з

погруддям скіфської кам яної баби в нижньому лівому куту. Як пророчі попере¬
дження будь-якому народові, тут згадуються легенди і перекази Нижньої

Наддніпрянщини про богатирів-великанів, яких звали асилки, велети або ж ве-

ликдони. Вони ще до створення сонця зрушували з місця гори і ріки, викликали

бурі та громи. Але, самовпевнені та пихаті, розсердили небесних богів і були про¬
кляті, від чого зменшились і покам яніли. Отже, художник нагадує через

«кам яну бабу» про сумну долю культур, якщо вона, як великдони, «плює на

Сонце» у боротьбі з природою й богами.

Картина Олексія Кулакова
-

це одночасно і «психологія» людської битви, і
«машинологія» нелюдської війни. Гуманістичні виміри образу в сіверських
«онуках Даждьбога», яких поглинув кочовий степ, а також у незримій присут¬

ності богині печалі Карни, яка першою оплакує загиблих далеко від дому. Бо й

досі ходять по Русі-Україні, за автором «Слова», Карна і Жля з поминальним об¬

рядом. Може, тому так вражає нас на картині ота «машинерія» смерті, де нема

облич людей і навіть чорних воронів, а є залізо і жорстока механіка битви. Але то

є битва за життя, за волю, за власну історію. Це нескінченна битва, яку безпе¬

рервно веде наш народ хлібопашець і миротворець. Битва за Сонце у кожному на¬

шому серці, адже всі ми на конях Історії.

Редколегія «Київської старовини»
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