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ДИПЛОМАТІЯ ГАЛИЦЬКИХ 

І ВОЛИНСЬКИХ КНЯЗІВ XII— XIII ст.*

Микола КОТЛЯР
к вже мовилось при розгляді відносин Волинського князівства 3 Угор- 

ІІІгШ ліщиною, Болеслав та Індрих разом з Тезою II спробували того самого 
1149 р. помирити Ізяслава Мстиславича з його дядьками Вячеславом і 

ЮріємНВолодимировичами, але успіху не досягли73. У цьому літописному 
оповіданні відбито текст грамоти, в якій польські князі й бан Тези II Белуш кло
почуться про Ізяслава перед Вячеславом і Юрієм. Можна погодитися з думкою, 
що князівській канцелярії зробили переклад (з латини? — М.і£.) того акта, що по
трапив до Київського літопису74.

Наступного року Ізяслав Мстиславич закликав поляків та угрів допомогти йо
му проти Довгорукого. Та підтримали його лише угри75. Мабуть, феодальна сму
та в Польщі позбавила можливості Болеслава краківського надати допомогу 
своєму волинському союзнику. Ймовірно також, що волинсько-польська угода 
потребувала зміцнення, і вона дійсно була посилена шляхом династичних 
шлюбів. Близько 1151 р. (М. Баумгартен обережно пише, що це сталося перед 
1154 р.) син Ізяслава Мстислав одружився з сестрою Болеславичів Агнешкою, а 
Мєшко III взяв у жінки Євдокію Ізяславну76. «Однак на союзницькі зобов’язан
ня (польських князів. — М.К.) це не вплинуло, і коли 1152 р. Ізяслав знову кли
кав поляків для боротьби з Галичем, то, за свідченням того самого Суздальського 
літопису, «ляхове же не идоша»77. Угри ж виконували свої союзницькі зо
бов’язання, і, за свідченням Лаврентіївського ізвода, «приде король с угры и 
Мьстиславом и вшед в землю Володимеркову»78 (Галицьку. — М.К.). Гадаю, що 
причина недостатньої активності польських князів у виконанні союзної угоди з 
Ізяславом залишалась давня — політичні негаразди в самій Польщі.

Втім, польсько-волинський союз зберігався в останні роки життя і київського 
княжіння Ізяслава Мстиславича — й навіть по його смерті. 1155 р. Юрій Довго
рукий, що став тоді київським князем, «повеле зятю своєму Ярославу (галицько
му. — М.К.) ити на нь (Мстислава Ізяславича. — М.К.) к Лучьску. Мстислав же 
остави брата Ярослава в Лучьске, а сам йде в Ляхы»79.

* Продовження. Початок у № 4 за 2000 р.
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Однак з середини 1150-х років більш вправний дипломат Ярослав Володимиро
вич галицький перехоплює в Ізяслава Мстиславича ініціативу в договірних стосун
ках з польськими союзниками — подібно до того, як це сталося з союзниками 
угорськими. Ярослав видав дочку за познанського і куявського князя Одона, сина 
Мешка III80. 1159 р. Ярослав Володимирович почав вимагати у київського князя 
Ізяслава Давидовича видачі Івана Берладника, про що згадувалось вище. Разом з 
угорським королем «лядьския князя да быша ему были помочьници на Ивана»81.

I все ж таки мляві договірні відносини між волинськими і польськими князя
ми зберігались і в 60-х роках XII ст. Вони раптово ненадовго пожвавились 1167 р., 
коли по смерті київського князя Ростислава Мстиславича його небіж, вже знайо
мий читачеві Мстислав Ізяславич, замірився сісти на великокнязівський стіл і 
«посла к своим ротникам (тут: союзникам, що дали клятву додержуватись умов 
угоди. — М.К.), к Ярославу у Галичь и к Ляхом... И снимася Мьстислав с Ляхы и 
с Ярославом галичьскым, и пой де Мьстислав Киеву на стол»82.

В часи князювання у Володимирі Волинському сина Мстислава Ізяславича 
Романа про його зв’язки з Польщею відомо небагато. Можна припустити, що, бу
дучи внуком Болеслава III Кривоустого, він підтримував тісні особисті контакти 
з краківським князем Казиміром. Та коли 1188 р. після невдалої спроби заво
лодіти Галичем він утік від угорського війська до Польщі, «то Романови же не бы 
и в Ляхох помочи»83. Напевне, Казимір побоявся посваритися з Угорщиною.

Учасниками описаного вище багатостороннього договору, ініційованого Все
володом Велике Гніздо, що забезпечував перебування Володимира Ярославича на 
галицькому столі, були й поляки, яких, поряд з уграми, особливо виділив 
київський літописець при переказі відповідної грамоти.

Мабуть, у 90-х роках XII ст. Роман Мстиславич волинський бачив у малополь- 
ських князях своїх основних західних союзників у протистоянні з іншими руськи
ми князями. 1195 р. його образив тесть, великий київський князь Рюрик Ростисла- 
вич, відібравши «часть» у південній Руській землі і передавши її Всеволоду Велике 
Гніздо. Роман спробував підняти проти Рюрика чернігівських Ольговичів, але 
київський князь зумів перешкодити цьому. Тоді Роман звернувся до малопольських 
Казиміровичів. Ті відповіли йому грамотою такого змісту: «Мы быхом раде помог- 
ле, но обидить нас стрый свой Межька, ищеть под нами волости: а переже оправи нас 
(тут: захисти. — М.К.), а быхом быле вси ляхове не разно, но за одинемь быхом щи
том быле [все] с тобою и мьстили быхом обиды ТВОЯ»8 4 .

Наведена цитата з літопису відбиває, поза сумнівом, грамоту міждержавного 
характеру й змісту — з пропозицією волинському князеві союзної угоди. Появі гра
моти передували такі обставини. Казимір II по своїй кончині залишив синів Лєшка 
Білого (1194—1227) і Конрада. Однак частина польських магнатів підтримала у 
претензіях на краківський стіл Мешка III Старого. Матір’ю Лєшка і Конрада була 
руська княжна Єлена, онука Володимира Мономаха і дочка смоленського велико
го князя Ростислава, що вийшла за Казиміра I I 1163 р.85 Вона стала регентом при 
юному Лєшку, її природним союзником і радником зробився руський родич Роман 
Мстиславич86.

Після одержання грамоти від Казиміровичів Роман пішов на Мешка III — і 13 ве
ресня 1195 р. зазнав поразки у битві на р. Мозгаві поблизу Кракова87. Цей воєнний 
неуспіх не мав несприятливих політичних наслідків для польських союзників Ро
мана, бо у тій кривавій битві Мєшко ПІ втратив сина, зазнав величезних втрат і поз
бавився охоти воювати з Казиміровичами за краківський стіл. Об’єктивно поразка 
Романа при Мозгаві зміцнила їхнє становище і, найімовірніше, скріпила союз між 
Романом Мстиславичем і Лєшком Білим, про який історики довідались із джерел 
початку XIII ст. Коли 1199 р. Роман Мстиславич по смерті Володимира Ярославича 
заволодів Галичем, об’єднавши Галицьку й Волинську землі у велике князівство,
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він, за свідченням польських джерел (зокрема Вінцентія Кадлубка88), скористався 
з підтримки польського війська, наданого йому, мабуть, Лєшком і його матір’ю Єле- 
ною Ростиславівною.

3. Зовнішньополітичні зв’язки Галицько-Волинської Русі по смерті Романа
Несподівана для всіх загибель Романа Мстиславича влітку 1205 р. під час 

польського походу і наступний швидкий розпад створеного ним шість років тому 
Галицько-Волинського князівства зробили, як це не парадоксально, більш жвави
ми і різноманітними стосунки галицьких і волинських Рюриковичів з ближніми 
західними сусідами. На зміну відносно об’єднаному й консолідованому Галицько- 
Волинському князівству Романа прийшли децентралізовані й феодально роздроб
лені Галицька і Волинська землі, у складі яких виділилось ще по кілька удільних 
князівств. Всі вони прагнули проводити власну зовнішню політику. Тоді 
справжніми господарями Галицько-Волинської Русі на кілька десятиріч зроби
лись великі бояри. Корінна зміна політично-соціальної ситуації полегшила 
західним сусідам можливість втручатися у внутрішні справи обох земель і навіть 
неодноразово намагатися розділити між собою багату спадщину Романа Мстисла
вича. Йдеться про Угорщину і Польщу89.

Як сповіщає Галицько-Волинський літопис, угорський король Андрій II, 
дізнавшись про кончину Романа, «снимался90... со ятровью своею (удовою Романа 
Анною. — М.К.) во Саноце; прия Данила како милого сына своего, оставил бе у не
го (в Галичі. — М.К.) засаду»91, тобто взяв у опіку Галицько-Волинське князівство, 
що стояло на порозі розпаду. Це підтверджує й угорське джерело92. У Галичі була 
розміщена угорська залога на чолі з палатином Могом.

Суздальський літопис докладно висвітлює перипетії наступного, 1206 р., коли 
давній ворог Романа Мстиславича, його колишній тесть Рюрик Ростиславич 
київський у спілці з Ольговичами рушив на Галич. Втрутились угорський король 
Андрій II і краківський князь Лєшек Білий: «Королю же перешедшю черес горы и 
слыша, оже Ляхове идут к Володимерю (Волинському. — М.К.) Олговичемь в по
мочь, поиде к ним поперек к Володимерю»93. Виходячи з подальших слів цього 
джерела: «король же омирив Ляхы »94, М.С. Грушевський вирішив, що тоді й була 
підписана угода між угорським королем і польським князем про взяття під покро
вительство вдови Романа Анни з малими дітьми. Можливо, на його думку, саме 
тоді виник польсько-угорський план запрошення до Галича князя зі сторони. Вибір 
упав на сина Всеволода Велике Гніздо, який мав другорядний, удільний стіл у 
Північно-Східній Русі.

Утім, як вважав В.Т. Пашуто, угорський уряд покликав до Галича з Перея- 
славля-Заліського Ярослава Всеволодича за наполяганням княгині Анни — і 
прибрав з міста свою залогу95. Перед повідомленням про це Суздальського літо
пису у ньому ж сказано, що галицькі бояри, люті вороги Анни та її дітей, «посла- 
шася по Володимира Игоревича отаи»96.

Північноруський літописець зауважує, що «бяше бо король с Галичаны 
(іншою боярською партією. — М.К.), здумав переже послал в Переяславль по 
Ярослава Всеволодича»97. Це взагалі узгоджується з припущенням В.Т. Пашута, 
бо прихід Ярослава міг би захистити Галич і князівство від бояр та їхніх маріоне
ток — чернігівських Ігоревичів, які незабаром утверджуються і в Галичині, і на 
Волині, оскільки Володимир Ігоревич випередив переяславського князя98. На 
мій погляд, усі ці не у всьому узгоджені між Андрієм II та Лєшком дії можуть 
свідчити про те, що вони лише формально виконували умови договору, укладено
го ними з Романом Метиславичем.

Про існування за життя Романа троїстого русько-угорсько-польського договору 
ясно свідчить звістка Галицько-Волинського літопису, що відноситься до 1206 р.

ДИПЛОМАТІЯ ГАЛИЦЬКИХ І ВОЛИНСЬКИХ КНЯЗІВ X II -X III  cm.
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Польський князь Лєшек Білий «послал посол свой Вячеслава Лысого, река короле
ви (Андрієві П. — М.К.): «Да не помянух свады (сварки. — М.К.) Романовы" ... 
Клялася бо беста (ми з тобою. — М.К.), яко оставило в животе племени его (Рома
на. — М.К.) любовь имети... Ныне же идемь, и вземша предаеве им отчьство их» 10°. 
Згаданий троїстий союз було укладено, найімовірніше, в кінці 1204 — першій по
ловині 1205 р.101

Галицький літописець не відав про той союз — чи навмисно ігнорував його за
ради драматизації й без того драматичного становища, в якому опинилась княги
ня Анна з синами після загибелі Романа у Малопольщі. Переслідувана ворожими 
їй галицькими боярами і запрошеними ними на князювання чернігівськими Іго- 
ревичами (синами героя «Слова о полку Ігоревім»), вона «бежала в Ляхы... Не ве- 
дяху бо, камо бежаше, бе бо Роман убьен на Ляхох, а Лестько мира не створил». 
Побоювання Анни виявились марними: «Лестько не помяну вражды, но с вели
кою честью прия ятровь свою и детяте»102.

Думаю, що влітку 1205 р. Роман Мстиславич не сварився і не збирався воюва
ти з Лєшком, бо його похід був спрямований не на Польщу, а, найімовірніше, — 
через Польщу. Якщо вірити старовинній французькій хроніці, Роман лише праг
нув пройти малопольськими землями до Саксонії103. Можливо, він втрутився до 
міжусобної боротьби в Германській імперії між Філіпом Швабським і Оттоном IV 
на боці першого104.

Поряд із формальним переважно додержанням союзницьких зобов’язань що
до родини Романа Мстиславича угорський король і краківський князь підписа
ли, ймовірно, того самого 1206 р. угоду про розподіл сфер впливу в Галицько-Во
линській Русі. Висловлювалась думка, що «князь краківський охоче надав у се
бе прихисток княгині Анні, розуміючи, що, прикриваючись захистом її інте
ресів, йому легше буде отаборитись на Волині»105. Своїми силами він не сподівав
ся вирішити це завдання і запропонував угорському королеві воєнний союз для 
боротьби за Галицько-Волинську Русь. Лєшек відіслав до Угорщини разом із 
своїм посольством княжича Данила — у своєрідні заручники («Данила посла 
Лестько во Угры»106).

Дотримуючись, отже, більшою мірою демонстративно і своєкорисливо, старої 
угоди з Романом, і угорський король, і польський князь неодноразово й цинічно 
втручались до справ Галицько-Волинської Русі. Можна припустити, що з самого 
початку, задовго до підписання договору між ними в Спіші 1241 р. про розподіл 
сфер впливу в тому регіоні, Польща мала в зоні свого впливу Волинь, а Угорщи
на — Галичину, про що неодноразово свідчить Галицько-Волинський літопис. Та 
це ще не означало, що вже тоді було укладено відповідну польсько-угорську 
угоду107.

1209 р. «приехаша берестьяне ко Лестькови и просиша Романовыи княгини и 
детии, беаста бо млада сущи. И вдасть им (Лешек. — М.К.), да владееть ими». 
Далі княгиня Анна звернулась до краківського князя із скаргою на белзького 
князя Олександра Всеволодича, постійного суперника Романовичів у боротьбі за 
галицькі й волинські землі: «Сий всю землю нашю и отцину держить, а сын мой 
(Василько. — М.К.) во одином Берестьи». Тоді Василько одержав від Лєшка Белз. 
Однак польський князь провадив подвійну гру, опікуючись Олександром, — пе
ред тим той «светом Лестьковым прия Володимерь»108 (Волинський. — М.К.). 
Напевне, в літописі йшлося не про «совет», а про договір поміж Олександром і 
Лєшком.

Цей союз Лєшка з Олександром Всеволодичем виявився стійким і вигідним 
для обох сторін. У руках краківського князя він був засобом не допустити повер
нення Романовичів до Володимира Волинського і Галича. Олександр же претен
дував на головну роль у Галицько-Волинській Русі. 1213 р. йому за допомогою
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Л етка пощастило повернути собі Белз: «Приде Лестько к Белзу, убежен Алек
сандром... И прия Белз и да Александровы, а бояре (волинські. — М.К.) не изне- 
веришася, но идоша вси со княземь Василком в Каменець»109.

Необхідно відзначити, що краківський князь неодноразово порушував умови 
угоди з Романом Мстиславичем, патронуючи не лише Олександру Всеволодичу, а 
й інтим  удільним князям, — але перешкоджаючи Анні, а далі її підрослим си
нам у справі відновлення Галицько-Волинського князівства. У часи смути, що 
почалася після загибелі Романа, коли Ігоревичі захопили Галич, Перемишль і 
Звенигород, а Олександр — Володимир Волинський, луцький князь Інгвар Яро- 
славич також вирішив розширити свої володіння за рахунок «отчини» Романо
вичів. Він уклав угоду з Лєшком: «Потом же седе Инъгвар в Володимере; поя у 
него Лестько дщерь»110. Польські хроніки називають цю дружину краківського 
князя Гремиславою і русинкою.

Слідом за О. Бальцером російські генеалогічні довідники датують цей шлюб 
1207 р.111 Мені ж уявляється більш слушною думка М.С. Грушевського, який 
відніс його до 1208 або 1209 р .112 Однак володимирські бояри не прийняли Інгва- 
ра, і, за допомогою того ж Лєшка, Олександр Всеволодич повернув собі м. Володи
мир113, віддавши Белз Василькові Романовичу. Інгварові довелось повернутися до 
Луцька: Галицький літопис підтвердив його перебування в тому місті 1210 р.114

Активно і часто втручався до галицьких справ угорський король, що викори
стовував для цього, здається, все той же давній договір з Романом Мстиславичем. 
1210 р. «Андрей же король, уведив безаконье галичкое и мятежь115, и посла Бе
недикта с вой своими, я Романа (Ігоревича. — М.К.) в бани мыющася и посла и во 
Угры»116. Все це діялось без участі Анни, Данила і Василька Романовичів — і 
навіть без посилання на захист їхніх дідичних прав.

Утім, коли це відповідало планам Андрія II, він згадував про родину Романа 
Мстиславича. Після усунення Ігоревичів 1211 р. владу в Галицькій землі захопи
ли бояри, що суперечило інтересам Угорщини. Тому 1212 р. «приде король в Га- 
личь и приведе ятровь свою великую княгиню Романовую и бояре володимерь- 
скыи, и Инъгвар приде из Лучска, инии князи. Свет створи (король. — М.К.) со 
ятровью своею и с бояры володимерьскыми, рече: «Володислав (галицький боя
рин. — М.К.) княжится, а ятровь мою выгнал»117 — ці слова літописця слід ро
зуміти так, що Андрій II особливою угодою з Анною пообіцяв відновити Данила 
на галицькому столі. Але не додержав обіцянки.

Боярина Володислава відвезли до Угорщини. Та галицькі бояри покликали з 
Пересопниці удільного князька Мстислава Ярославича, і той обляг галицьке 
місто Бузьк. Княгині з Данилом довелось тікати до Угорщини, а Василько зі 
своїм «кормильцем», ближнім боярином Мирославом, попрямував до Белза118.

Приблизно під 1210 р.119 галицький книжник умістив у своїй праці загадкове 
повідомлення: «Даниловы сущю во Угрех. Король же Андреи и бояре угорьстеи и вся 
земля хотяше дати дщерь свою за князя Данила, зане сына у него (короля. — М.К.) 
не бе»120. Але, як відзначив ще М.С. Грушевський, син і наступник Андрія II Бела 
народився 1206 р. Тому наведена звістка виявилась не на місці й відноситься, на йо
го думку, до часів, що настали безпосередньо по смерті Романа121. Мені ж видається 
більш імовірним, що династичний шлюб поміж галицько-волинським і угорським 
домами було задумано ще за життя Романа Мстиславича і покладено у підвалини 
троїстого русько-угорсько-польського союзу 1204 або в першій половині 1205 р.

А до 1211 р. відноситься звістка того самого джерела про посадження Андрієм 
II Данила в Галичі. Літописець пояснив цей його дивний вчинок тим, що «король 
же Андрей не забы любви своея первыя, иже имеяше ко брату си великому князю 
Романович122. Підкреслені слова містять формулу союзної угоди, що неодноразо
во зустрічається в Галицько-Волинському та інших давньоруських літописах.

ДИПЛОМАТІЯ ГАЛИЦЬКИХ І ВОЛИНСЬКИХ КНЯЗІВ X II -X III  cm.
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Тому немає сумніву в існуванні такого договору поміж Андрієм II і Романом 
Метис лавичем.

Вигнання Романовичів з батьківського князівства, захоплення влади боярами 
і посадження ними на престоли своїх ставлеників-Ігоревичів, нарешті во- 
княжіння в Галичі боярина Володислава — подія, що не мала ні прецедентів, ні 
аналогій в історії Русі, — все це створило можливості для рішучих дій угорсько
го короля і польського князя, спрямованих на розчленування Галицько-Волинсь
кої Русі. Після самочинного вокняжіння Володислава Лєшек послав до угорсько
го короля краківського воєводу Пакослава з пропозицією союзної угоди: «Не єсть 
лепо боярину княжити в Галичи, но поими дщерь мою за сына своего Коломана и 
посади и в Галичи»123.

4. Спроби Польщі й Литви розділити Галицько-Волинську Русь
1214 р. Андрій II і Лєшек Білий підписали в м. Спіші договір про загарбання і 

розділ між собою Галицької землі. Трирічна донька Лєшка Саломея була заруче
на з п’ятирічним Коломаном, якого посадили на стіл у Галичі. Західною ж части
ною Галичини з Перемишлем заволодів Лєшек124. Цей договір чітко відбився в 
Галицькому літописі: «Король посади сына своего в Галичи, а Лестькови да Пе- 
ремышль, а Пакославу Любачев»125, теж галицьке місто. Незрозумілою зали
шається відсутність згадки в договорі Волині — хіба що тому, що вона вже давно 
de facto перебувала в сфері польського впливу, якщо не влади. Але з пізнішої роз
повіді Галицького літопису стало відомо, що до 1219 р. краківський князь захо
пив забузькі землі Волині: Берестя, Угровськ, Верещин, Стовп’я, Комів і «всю 
украйну»126. В.Т. Пашуто резонно пов’язував це набуття польського государя зі 
Спішським договором127.

Андрій II явно збирався перетворити Галицьку землю на угорську провінцію, 
не зупиняючись перед порушенням угоди з Романом Мстиславичем. Король по
просив папу Інокентія III... коронувати Коломана «галицькою короною» (!) і 
зміцнити його статус унією галицької православної церкви з католицькою. І Ко
ломана 1215 р. дійсно коронували128. На цю подію відгукнувся пізній літописець 
(галицький її чомусь оминув): «Король посади сына своего в Галиче, а єпископа 
и попы изгна из церкви, а свои попы приведе латинские на службу»129. Проте 
церковна унія зазнала невдачі. У Галичині спалахнуло повстання проти угрів, 
що захитало позиції Андрія II у цій землі130.

Розпочата Данилом Романовичем 1219 р. багатолітня боротьба за відновлення 
Галицько-Волинського князівства ознаменувалась зростанням його ініціативи у 
відносинах із західними сусідами. Йому, напевне, вдалося розладнати угорсько- 
польський союз, вміло використавши суперечності між Андрієм II і Лєшком 
Білим. Як мені здається, вплив волинського князя проглядається у чварах, що 
почалися між ними. У 1216 р .131 Андрій II забрав у Лєшка Перемишль, помстив
шись за те, що польський князь не допоміг його синові Коломану, проти якого 
піднялись Галич і Галицька земля. Ображений польський князь звернувся до 
Мстислава Мстиславича Удатного, що княжив тоді в Новгороді Великому, із за
кликом: «Пойди и сяди в Галиче!», зовсім не бентежачись з того, що в Галичі 
сидів угорський королевич. Мстислав вокняжився у Галичі 1219 р. З тієї пори 
наміри й дії польської й угорської дипломатій стосовно Галицько-Волинської 
Русі на певний час розходяться. Припиняється їхній спільний тиск на Галичину 
і Волинь, у чому немала заслуга належала князеві Данилу.

Поміж Лєшком і Мстиславом було підписано союзну угоду, принаймні укла
дено домовленість про ненапад. Про це свідчить дальша оповідь Галицько-Во
линського літопису про одруження того самого 1219 р. Данила Романовича з 
донькою Мстислава Анною. Це означало створення дружнього союзу, а тому во-
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линський князь закликав тестя допомогти йому відвоювати у Польщі загарбану 
нею західну Волинь. На це «оному (Мстиславу. — М.К.) вещавшю: «Сыну! За пер
вую любовь не могу на нь (Лєшка. — М.К.) востати»132. В очах Мстислава договір 
з Польщею більше важив, ніж із Волинню.

Стосунки Романовичів із Польщею в 20-і роки XIII ст. були нерівними. Після 
відмови Мстислава Мстиславича допомогти йому в поверненні захоплених Поль
щею волинських земель «Данилу же возвратишуся к домови, и еха с братом и 
прия Берестий и Угровеск, и Верещин, и Столпье, Комов и всю украйну. Лестько 
же велик гнев имея на Данила»133. Краківський князь спробував силою поверну
ти втрачене, але успіху не мав.

Тому Лєшек Білий вирішив знову об’єднати свої зусилля з угорським королем 
і знову підписав спрямовану проти Романовичів угоду з Олександром белзьким. 
У свою чергу князь Олександр намагався використати суперечності між Романо
вичами і краківським князем. Коли 1220 р. Данило і його тесть Мстислав Удат
ний зустрілись з угорським військом бана Фільнія, «Олександру же отступиша от 
Данила и от Василка ко Лестькови...»134 Про домовленості Олександра з поляка
ми і уграми галицький літописець конкретніше розповів кількома сторінками 
нижче: «Отступил бе Александр (від Данила. — М.К.) и створи мир с Лестьком и 
со Каломаном, и с Филею гордым (баном Фільнієм. — М.К.), Романовичема не 
престаяше хотя зла». Однак, підписавши договір з Данилом і Васильком, «отсту
пи Лестько от Олександра»135.

У середньовіччі, як, утім, і в пізніші часи, дипломатія проводилась переважно 
воєнними засобами. По тому, як 1221 або 1222 р. Мстислав Удатний розбив угрів, 
а Литва почала тіснити Польщу, «створи мир Лестько с Данилом и Василком»136. 
Літописний текст створює враження наявності в руках у книжника договірного 
акту — він зберіг певні параметри угоди. Цей мир, як і більшість інших, укладе
них Романовичами з польськими князями, виявився недовговічним.

Та в міру посилення влади Данила й Василька і оволодіння ними все більшою 
територією Волинської землі в 20-х роках XIII ст. Лєшек Білий починає віддава
ти їм перевагу перед іншими галицькими і волинськими князями, насамперед — 
перед Олександром белзьким. Приблизно 1224 р .137 за підмовою Олександра 
Мстислав Удатний пішов війною на Данила Романовича. На той час Данило був у 
союзницьких відносинах з Лєшком, про що свідчить наступний фрагмент Га
лицького літопису: «Данилови же поехавшю в Ляхы и возведшю князя Лестка, 
и пойде противу ему» (Мстислава. — М.К.). Мстислав не витримав удару об’єдна
ного польсько-волинського війська, а «Данилу же князю воевавшю с Ляхы зем
лю Галичькую»138.

Та вже 1227 р., коли збирання Романовичами волинської «полуотчины» на
ближалось до завершення, краківський князь, певно, почав побоюватися їхнього 
надмірного (на його погляд) посилення і вирішив знову допомогти королеві 
Андрію II захопити Галич, який захищали замирені на той час Мстислав Удат
ний і Данило Романович. Судячи з літописної оповіді, Данило до того часу про
довжував розглядати Лєшка як свого союзника: « Льстькови же в то время идущу 
в помощь (королю. — М.К.), Данилови же бранящю ему не помогати королеви, 
оному наипаче хотящю». Тоді Данило і Василько «посласта люди свя к Бугу, не 
даста ему прити»139. Війна завершилася поразкою угрів.

Серед численних русько-польських угод, підписаних після виснажливих для 
обох сторін воєнних дій, варто виділити наступну, що має чіткі ознаки договірно
го акта: «Створи же межи собою клятву Русь і Ляхове: а ще по семь коли будеть 
межи и ми усобица, не воевать Ляхом руское челяди, ни Руси лядской»140. 
В.Т. Пашуто висловив вірогідне припущення, що книжник вписав до свого літо
пису лише одну з статей великого договору 1230 р .141 Отже, союзна угода з Кра
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ковом зберіглась і після смерті Лєшка Білого (1227 р.). Під час боротьби з там
тешнім боярством за повернення Галицької землі 1235 р .142 «йде Василко Гали- 
чю, пойма Ляхы»143. В той самий час Данило Романович перебував у союзі з 
іншим польським князем, Святополком поморським, якому джерела приписали 
вбивство Лєшка Білого144. Здається, 1228 р. Данило видав за Святополка свою 
сестру Саломею145.

Починаючи з 20-х років XIII ст. особливо тісними були договірні відносини 
між Галицько-Волинською Руссю і Мазовією, князі якої звичайно прагнули 
спертися на Романовичів у суперництві з государями інших польських земель, 
насамперед Малопольщі. Б. Влодарський відзначав, що добрі стосунки Русі й Ма- 
зовії беруть початок у часах Конрада І і багато в чому були засновані на династич
них зв’язках. Сам Конрад одружився з Агафією, донькою Святослава Ігоревича, 
який певний час (1206—1208,1210—1211 рр.) княжив у Володимирі Волинсько
му. Сини Конрада І взяли в жінки дівчат з родини Романовичів146. Утім, думка 
О. Бальцера і М. Баумгартена147, що поділяється Б. Влодарським, начебто Земо- 
вит одружився з донькою Данила Переяславою, все ж таки не знаходить вагомо
го підтвердження у джерелах.

Галицько-Волинський літопис ставить початки русько-мазовецького союзу в 
прямий зв’язок із боротьбою за краківський стіл, що розгорнулась по смерті 
Лєшка Білого: «Льстько убьен бысть великый князь лядьскый... По смерти бра
та своего Кондрат прия Данила и Василка в великую любовь148 и проси ею, абы 
шла ему на помощь, и поидоста ему на помощь на Володислава на стараго»149. 
Будучи братом покійного Лешка, Конрад І вважав свої права на краківський пре
стол вищими від прав і Генріха Бородатого, і Владислава Лясконогого. Тому 
після того, як 1229 р. Владислав сів на кракіський стіл, мазовецький князь 
вирішив укласти воєнну угоду з Романовичами, які княжили тоді на Волині150. 
У перебігу спільних дій мазовецько-волинського війська було здобуто м. Каліш, 
сплюндровані й розграбовані околиці Вроцлава, і Конраду І дісталась частина 
Сандомирської землі. Він все ж таки не зміг оволодіти Краковом, де незабаром по 
тому сів син Лєшка Болеслав Соромливий151. Напевне, похід завершився 1230 р., 
а після нього й було підписано великий русько-польський договір, про який 
ішлося вище.

Однак незабаром Конрад І різко змінив політичні орієнтації і почав підтриму
вати ворога Романовичів чернігівського князя Михайла Всеволодича, котрий 
зазіхав на Галицьку землю. Восени 1236 р .152 Михайло і його васал, новгород- 
сіверський князь Ізяслав Володимирович «возвели» на Данила «ляхы и русь и 
половець множество». Конрад І очолив мазовецьке військо й пішов на допомогу 
Михайлові. Однак ворожа Романовичам коаліція розладналась, і Конрадові дове
лося рятуватись втечею. Невдало закінчилась і його спроба заволодіти во
линським містом Червеном153.

В.Т. Пашуто гадав, що відносини між Конрадом І і Романовичами ще більше 
погіршились після того, як він 1237 р. віддав волинське місто Дорогичин (яке йо
му не належало!) добжиньським рицарям. У березні 1238 р.154 Данило вибив доб- 
жиньців з того міста155. Здавалось би, вчинок Данила мав розгнівати мазовецько- 
го князя й призвести до розриву стосунків між ними. Але цього не сталось. На
впаки, було, ймовірно, підписано нову союзну угоду між відновленим на короткий 
час 1238 р. Галицько-Волинським князівством і Мазовією, про що опосередковано 
свідчить наведена нижче оповідь Галицького літопису.

З огляду на наближення орд Батия Данило взимку 1240/41 р. поїхав до Угор
щини, звідкіля перебрався до Польщі, до м. Сандомира, де й дізнався про підко
рення татарами Південної Русі. «Данилови же рекшу, яко «не добро нам стояти 
еде близ воюющих нас иноплеменьников», йде в землю во Мазовецкую ко Боле-
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славу, Кондратову сынови; и вдасть ему князь Болеслав град Вышегород»156. Так 
приймають лише союзника, та ще й такого, що втратив власне князівство. Коли 
Конрад І 1247 р. помер, Данило взяв діяльну участь у залагодженні суперечок 
поміж його синами. А коли скоро по тому помер старший серед них Болеслав, він 
перед кончиною передав престол Земовиту, «послухавши князя Данила»157.

І все ж таки в 20-і — 50-і роки на перше місце у воєнних і дипломатичних сто
сунках Галицько-Волинської Русі з Заходом виходить Угорщина, що аж до 1245 р. 
робила спроби заволодіти Галицькою землею. Короля підтримувала ворожа «отчи- 
чу» Данилові боярська партія в самому Галичі. Бояри керували слабохарактерним 
Мстиславом і схиляли його до династичного союзу з Угорщиною, аби тільки не до
пустити повернення Данила на галицький стіл і неминучої централізації Гали
цько-Волинської Русі, що призвело б до придушення боярської опозиції.

У розповіді про події 1225 р. галицький книжник відзначив: «Мьстислав же, 
по совете льстивых бояр галичьких, вда дщерь свою меншую за королевича Анд
рея и дасть ему Перемышль»158. Літописцеві, мабуть, залишився невідомим ук
ладений ще 1221 р. Мстиславом і королем договір, за яким донька галицького 
князя заручалась з королевичем, а після смерті Мстислава Галич діставався його 
угорському зятеві159. Унаслідок тиску бояр, які крутили князем, як хотіли, 
Мстислав скоро по тому зробив ще один нерозумний крок назустріч відданню Га
лицького князівства Угорщині.

Згідно з літописною розповіддю, 1227 р. верхівка ворожого Данилові й про- 
угорськи настроєного боярства відверто мовила Мстиславу: «Княже! Дай дщерь 
свою обрученую за королевича и дай ему Галичь — не можешь бо держати сам, а 
бояре не хотять тобе». Далі боярство цинічно пояснило князеві, якого скидало, 
логіку свого рішення: «Ажи даси королевичю, когда восхощеши можеши взяти 
под нимь; даси ли Данилови, в веки не твой будеть Галичь». Старіючий і 
підім’ятий боярами Мстислав уклав ганебний і невигідний для нього договір з 
Угорщиною: «Дасть Галичь королевичю Андрееви, а сам взя Понизье; оттуду йде 
к Торцькому»160. З літопису відомо, що Мстислав мав уділ, «часть», у південній 
Руській землі, на півдні Київщини.

У кінці 20-х — більшій частині 30-х років у Галичі сидів із залогою угорський 
королевич, який залежав від місцевого боярства і користувався його підтрим
кою. Та Данило Романович поступово оволодівав ініціативою в суперництві з 
Угорщиною за Галицьке князівство, а також із чернігівським князем Михайлом 
Всеволодичем і його сином Ростиславом, прагнучи відновити в повному обсязі Га
лицько-Волинське князівство. Воєнні дії щодо Угорщини в ці роки велись неод
норазово, так само, як і дипломатичні переговори.

1232 р .161 угорський король Андрій II осадив стольний град Волинської землі 
Володимир. Воєвода Романовичів Мирослав «створи мир с королем без света кня
зя Данила и брата его Василка. Рядом (договором. — М.К.) же дасть Белъз и Чер
вей Олександру (Всеволодичу, суперникові Данила — М.К). Королеви же посади- 
шу сына своего Андрея в Галичи»162. У цьому епізоді явно відчувається існуван
ня письмового тексту русько-угорського договору. Але Романовичі не затвердили 
підписаної під військовим тиском Угорщини угоди, закинувши Мирославу: 
«Почто мир створи, сущю ти с великим вои?»163.

Рішучий поворот у русько-угорських стосунках від війни до миру стався лише
1245 р., коли Данило Романович спочатку розгромив угорське військо, приведе
не його суперником Ростилавом Михайловичем чернігівським, а потім благопо
лучно повернувся з Орди з ярликом Батия на Галицько-Волинське князівство.
1246 р. «присла король угорьскый (до Данила. — М .К),... река: «Поими дщерь 
мою за сына своего Лва». Галицький літописець просто пояснив несподівану при
язність Бели IV: «Бояшебося его (Данила. — М .К), яко был бе в Татарех, победою
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победи Ростислава и угры его»164. Це визнав і сам угорський король у листі до па
пи Інокентія IV165. До того ж Бела IV розпочав тоді війну з Австрією і розрахову
вав, очевидно, спертися на Галицько-Волинське князівство, відновлене Романо
вичами 1245 р .166

Однак Данило не поспішав приймати пропозицію Бели IV, на яку б охоче при
став ще кілька років тому, — тепер він почувався повним господарем у Галицько- 
Волинській Русі. Князь «помыслив же ся с братом, глаголу его (короля. — М.К.) 
не уя веры». Тоді Бела IV скористався з перебування в Угорщині галицького ми
трополита Кирила і всіляко переконував його допомогти в укладенні угоди з Да
нилом. Митрополит поставив вимогу королю: «Клятвою клени ми ся, аще не пе- 
ремениши слова своего». Одержавши потрібні запевнення від Бели IV, Кирило 
умовив Данила Романовича погодитися на шлюб свого сина з королівною, після 
чого галицько-волинський князь «створи с нимь (Белою IV. — М.К.) мир»167.
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Закінчення в наступному числі

КНЯЗЬ РОСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
І ВОЛИНЬ

Андрій ПЛАХОНІН

авряд чи сучасні історики можуть цілком достовірно відновити події 
історії Південно-Західної Русі середини XI ст. М.Ф. Котляр зазначає, 
що «процеси складання державних територій, утворення нових зе

мель на фундаменті тих, що раніше оформилися, як це сталося з Волинню й Га
личиною, не лише надзвичайно складні та багатогранні, а й значною мірою при
ховані від очей історика»1. Коли з укладенням союзу між Казиміром І і Яросла
вом Мудрим владналася давня суперечка за землі т.зв. «Червенської Русі», по
гляд літописця, укладача «Повісті временних літ», надовго відвертається від 
західних кордонів Давньоруської держави. Він лише побіжно згадує урядування 
на Волині сина Ярослава Святослава та недовге княжіння Ігоря Ярославича у Во
лодимирі після смерті батька2. Але вже з другої половини 50-х рр. XI ст. ми не 
маємо жодних певних відомостей про приналежність Волині.

Ще у XIX ст. увагу дослідників привернуло повідомлення В.М. Татищева про 
князювання онука Ярослава Ростислава Володимировича у Володимирі. За невідо
мим нам джерелом історик XVIII ст. твердить, що після смерті Ігоря Ярославича 
(1060 р.) Ростислав був переведений до столиці Волині3.0 . Алдріяшев не заперечу
вав такої можливості4. Та сучасні дослідники не поділяють цієї його думки. 
М.Ф. Котляр вважає, що сини Ростислава прагнули отримати уділи в майбутній 
Галицькій землі5. Тим самим він солідаризується з М.С. Грушевським, який вва
жав, що Ростислав отримав після смерті Ярослава Перемишль6. Інакше підходить 
до цієї проблеми О.М. Рапов. Він аналізує попереднє повідомлення В.М. Татищева 
про надання 1052 р. Ростиславу Ростово-Суздальської землі7, зіставляючи його з 
текстом «ряда» Ярослава, за яким Ростово-Суздальську землю нібито отримав Все
волод Ярославич. До того ж він вважає незрозумілим той факт, що Ростислава бу
ло посаджено на Волині лише у 1060 р., після смерті Ігоря, який з 1057 р. сидів не 
у Володимирі, а у Смоленську8.

Аргументація О.М. Рапова не здається нам переконливою. Всеволод отримав 
батьківський спадок не у 1052 р., а у 1054 р., отже Ростислав міг урядувати у 
Північно-Східній Русі. До того ж «Повість временних літ» долею Всеволода нази
ває лише Переяслав (на відміну від пізніших літописних зводів)9, а Ростово-Суз
дальську землю він міг отримати і пізніше, коли Ростислав був переведений на 
Волинь10. Також незрозуміло, чому Ігор Ярославич, отримавши Смоленськ, не 
міг зберегти за собою Володимир. Ми згодні з О.М. Раповим лише у тому, що



свідчення В.М. Татищева мають зазнати ретельної верифікації, але заснованої не 
на хиткому ґрунті власних міркувань, а на ретельному вивченні всього комплек
су джерел з історії Східної Європи Давньоруської доби. Отже, керуючись цією 
думкою, спробуємо відповісти на питання, чи міг Ростислав Володимирович бу
ти князем Володимира Волинського?

КНЯЗЬ РОСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ І ВОЛИНЬ___________________________15_

* 'k
Серед усього комплексу свідчень про Ростислава Володимировича в «Історії 

Російській» В.М. Татищева нашу увагу передовсім привернуло повідомлення про 
угорський шлюб руського князя. Адже в «Повісті временних літ» про це не 
йдеться. Єдиним джерелом такого повідомлення, відомим сьогодні, є «Хроніка 
про давні і новітні діяння угрів» (т. зв. «Ілюмінована Хроніка»), укладання якої 
було започатковано капеланом короля Лайоша І Марком Кальті у 1358 р.; до її 
складу було включено фрагменти анонімних «Діянь угрів» та їх продовжень, 
створених у XI — на початку XII ст.11 Ця хроніка не була відома В.М. Татищеву. 
Отже, цей факт, як здається на перший погляд, дозволяє з більшою довірою по
ставитися до свідчень російського історика XVIII ст. і спробувати дослідити саму 
можливість перебування Ростислава Володимировича на Волині у світлі русько- 
угорських зв’язків середини — другої половини XI ст.

Київські князі познайомилися з уграми ще у IX ст. За свідченням «Повісті 
временних літ», у 898 р. угри під час переселення до Середнього Подунав’я зупи
нялися біля Києва12. Та навряд чи подальші стосунки між ними були регулярни
ми, хоча вони і не переривалися. Візантійські джерела згадують допоміжний 
загін угрів у війську Святослава Ігоревича під час Балканської кампанії13. Не
вдовзі угорські і руські посли згадуються серед учасників імперського з’їзду в 
Кведлінбурзі 973 р .14 Під 996 р. серед сусідів, з якими жив у мирі Володимир 
Святославич, згаданий Стефан (Іштван) Угорський15.

Політичні відносини двох держав пожвавішали лише після смерті Іштвана І 
(1038 р.), коли члени королівської династії Ендре і Левенте втекли на Русь. Як 
повідомляють угорський історик XIII ст. Шимон Кезаї та звід XIV ст., Ендре і Ле
венте, залишивши брата Белу у Польщі (він одружився із сестрою Казиміра І), 
вирушили на Русь до князя міста Володимира. Але король Петер Орсеоло пере
шкодив укладанню союзу між вигнанцями і руським князем, і брати вирушили 
до половців, звідки невдовзі знову повернулися на Русь16.

Не названий на ім’я князь Володимира — це Святослав Ярославич, який за 
життя батька сидів на Волині17. На нашу думку, він мав отримати Волинь у 
1043—1047 рр.18 Отже, перебування двох Арпадів у Володимирі Волинському 
може бути датоване другим перебуванням Петера Орсеоло на угорському столі 
(1044—1046 рр.). О.В. Назаренко схильний пояснювати відмову князя Володи
мира у допомозі стійкістю русько-германського союзу19 (Петер Орсеоло був кре
атурою імператора Генріха III). Але чи міг надати таку допомогу князь окраїнно
го Володимира, який за життя батька навряд чи мав право самостійної 
зовнішньої політики? Та й попри нібито активний дипломатичний спротив 
Імперії Ярослав вступив у союз із королем Абою Шамуелем (1041—1044)20. Та
кий союз не здається нам дивним. Адже і сам О.В. Назаренко відзначає охолод
ження русько-германських відносин у 1043 р.21 Пояснюється це тим, що, за 
свідченням Ламперта Херсфельдського, на різдво 1042 р. послам Ярослава було 
відмовлено у проекті шлюбу між його донькою і Генріхом III22. 1 хоча імператор, 
за свідченням «Альтайхських анналів», намагався пом’якшити відмову, спричи
нену кризою у відносинах з Бургундією, великими дарами23, образа мала змуси
ти Ярослава до кроків у відповідь. Саме такими кроками і могла стати, ймовірно, 
підтримка антигерманськи налаштованих претендентів на угорський стіл — Аби



Шамуеля і, пізніше, Ендре, який одружився з донькою Ярослава24 (чи не її 
раніше пропонували Генріху III?)25.

Для нас у цій історії важливо, що шлях угорських вигнанців було спрямовано 
не безпосередньо до Києва, а до Волині. Та це не поодинокий випадок, коли вияв
ляються політичні контакти між Південно-Західною Руссю і Угорським ко
ролівством. Із п’яти шлюбів між Рюриковичами та Арпадами до першої чверті 
XII ст. два пов’язані з київськими князями (шлюб між Ендре І і донькою Яросла
ва та шлюб Кальмана (1095—1114) з донькою Володимира Мономаха Єфімією 
(1112)26), а три — з князями Волині. Так, донька Ласло І стала дружиною во
линського князя Ярослава Святополчича27, син Кальмана Алмош заручився з 
донькою князя Волині Святополка Ізяславича Передславою28. Таким чином, і 
угорський шлюб Ростислава Володимировича можемо пов’язати з тим часом, ко
ли він у 1060—1064 рр. сидів у Володимирі.

М.А. Баумгартен датує цей шлюб 1064 р.29 Але ми не можемо погодитись з 
цим датуванням, оскільки на момент смерті (1066 р.) Ростислав мав уже при
наймні трьох синів — Рюрика, Володаря і Василька30. Отже, можемо віднести 
цей шлюб до 1060—1061 рр., коли, на нашу думку, Ростислав Володимирович 
активно прибирав до своїх рук волость Ігоря Ярославича.

Шлюб цей не був простим політичним реверансом між найближчими сусіда
ми. Хронологічно він збігається з новим актом боротьби за угорський стіл, в яко
му головну роль грав майбутній тесть Ростислава герцог Бела — володар східної 
третини угорського королівства.

Наприкінці 50-х рр. XI ст. Ендре І відмовився від антигерманської політики попе
редніх років, пішовши на союз з імператором Генріхом III, з донькою якого 1058 р. 
заручився син Ендре І Шаламон. Ще у 1057 р., примусивши Белу зректися прав на 
корону на побаченні у замку Варконі, Ендре І коронував Шаламона як спадкоємця 
трону. Але Бела не склав зброї31. Мабуть, тому і був змушений Ендре звернутися по 
допомогу до імператора. Але у міжусобній боротьбі Ендре не допомогли німецький 
допоміжний загін і наймане військо. Розбитий у битвах на Тисі та біля замку Мошон, 
1060 року він потрапив у полон, де невдовзі і помер. Його дружина, дочка Ярослава 
та син Шамуель ще за рік до того втекли до Німеччини32.

Занадто сміливим було б припущення, що Ростислав брав участь у цій 
військовій кампанії на боці Бели І, якого було короновано на різдво 1060 р. Та 
шлюб між донькою герцога, який здобуває втрачену корону, та єдиним сином ко
лишнього спадкоємця київського столу, який прагне повернути собі батьківські 
володіння, не має вигляд мезальянсу. Цей шлюб став Ростиславу у пригоді. Ад
же Бела І і київський князь Ізяслав Ярославич були одружені з рідними сестра
ми, доньками польського князя Мешка II, сестрами Казиміра І. Таким чином, 
Ростислав отримав важелі впливу при дворі київського князя.

Та не будемо перебільшувати можливий вплив тестя Ростислава на політичне 
життя Давньої Русі. Адже для Ізяслава Ярославича конче необхідно було роз
містити невгамовного племінника подалі від Новгорода, де він міг розраховувати 
на широку підтримку. Тому Волинь, максимально віддалена від північного 
міста, здавалася київському князю найкращим вирішенням проблеми.

Ростислав навряд чи вдовольнився наданим йому уділом. Адже на Волині він 
залишався у повній залежності від Ізяслава, в оточенні володінь київського князя 
та його польських і угорських союзників, тоді як в Новгороді він міг розраховува
ти на започаткування власної територіальної династії, як полоцькі Ізяславичі33. 
Певні натяки на підтримку Ростиславом зв’язків з Новгородом після 1060 р. зна
ходимо у Тверському збірнику34. На думку Д.С. Лихачова, Тверський збірник у 
частині до 1074 р. містить окремі статті Початкового зводу35, укладач якого Ни
кон кілька разів перебував у Тмуторокані тоді, коли там князював Ростислав. До
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тих же додаткових повідомлень Тверського збірника і Никоновського літопису 
можна віднести і примітку до статті 1064 р.: «Б^жд изъ  Новдгородд Р остислава  во 

Тли/торокднь»36. Д.А. Мачинський та О.В. Гадло вважають, що 1064 року Рости
слав намагався захопити батьківський стіл37. Що ж змусило волинського князя 
до цього відчайдушного кроку?

На нашу думку, це пов’язано з подіями в Угорщині. Адже 11 вересня 1063 р. 
помер тесть Ростислава Бела І. Угорський стіл за підтримки імператора Генріха 
IV захопив син Ендре І, племінник Ізяслава Шаламон. Сини Бели — Гейза, Лам- 
перт та Ласло — втекли до Польщі. І хоча Гейза до пасхи 1064 р. повернувся до 
Угорщини та взяв участь у коронації38, його положення було надто хитким. Та
ким чином, позбувшись підтримки, Ростислав мав облишити будь-які сподіван
ня на напівнезалежне правління на Волині. Саме тому він і вдався до новгород
ської авантюри, а коли вона не вдалася, втік до далекої Тмуторокані.

Подальші зв’язки Ростислава з Південно-Західною Руссю не відбиті у джере
лах. Невідоме нам джерело, яке використав В.Н. Татищев, свідчить, що дружи
на і діти Ростислава залишалися у руках Ізяслава39. Маємо певні підстави гада
ти, що певну частину Волині, принаймні номінально, було залишено за синами 
Ростислава. Адже, по-перше, «Повість временних літ» нічого не повідомляє про 
час надання майбутньої Галицької землі дітям Ростислава. Мабуть, за ними було 
залишено невеличку Перемишльську волость, в якій у 80-і рр. XI ст. згадується 
Рюрик Ростиславич. Лише невдала спроба захопити батьківський Володимир 
змусила Давида І Василька задовольнитися Звенигородом і Теребовлем40. 
М.С. Грушевський чомусь не врахував цієї спроби молодших Ростиславичів ут
вердитися у Володимирі, коли безапеляційно стверджував, що Ростиславичі 
«прагнули» до майбутньої Галицької землі41.

Ще одним аргументом на користь того, що Ростиславичі зберігали за собою во
лодіння у Південно-Західній Русі, знаходимо в угорських джерелах. У 1072 р. 
один із синів Бели І Ласло поїхав на Русь «просити допомоги у друзів»42. 
Цінність цього повідомлення полягає в тому, що воно було вміщене в «Gęsta 
Hungarorum», складених у канцелярії сина Гейзи Коломана ще наприкінці XI ст. 
Хто ж міг бути союзником синів Бели на Русі? До них ми не можемо віднести 
київського князя Ізяслава, племінник якого посідав угорський стіл. Не можемо 
також назвати і Святослава Чернігівського, котрий вороже ставився до Ростисла
ва, який відібрав колись у нього Тмуторокань. Та й Ласло навряд чи міг оминути 
володіння київського князя, щоб дістатися до молодших Ярославичів. Та і на
вряд чи він міг розраховувати на їх допомогу, адже саме 1072 р. назрівав новий 
спалах конфлікту між трьома синами Ярослава.

Отже, єдиними союзниками синів Бели І могли бути сини Ростислава, які 
сиділи у західному Перемишлі. Проте, як можна припустити, їхні ресурси не бу
ли достатніми для допомоги, адже, за свідченням угорського джерела, місія Лас
ло зазнала невдачі43. Та за допомоги Ростиславичів чи без неї, 14 березня 1074 р. 
Гейзі та Ласло у битві біля Модьорода вдалося розбити Шаламона, і Гейза став ко
ролем Угорщини.

* * -к
Нам залишається відповісти ще на одне питання — про джерело свідчень 

В.М. Татищева про Ростислава Володимировича.
Ще з часів О.О. Шахматова дослідники давньоруських літописів пов’язують 

комплекс тмутороканських повідомлень Начального зводу з ім’ям Никона44. Йо
го опозиційність до київського князя Ізяслава Ярославича, кількаразове тривале 
перебування в Тмуторокані, нарешті безпосередній зв’язок з таким центром літо
писання, як Печерський монастир, навряд чи залишають щонайменші приводи
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для сумнівів. Никон перебував у Тмуторокані у 60-і рр. XI ст., зустрічався безпо
середньо з Ростиславом Володимировичем, воєводою Вишатою, свідчення яких, 
а також безпосередні спостереження самого монаха стали джерелом усього ком
плексу тмутороканських повідомлень зводу 1073 р.45 За спостереженням 
Д.С. Лихачова, саме у 1064 р., році втечі Ростислава і Вишати до Тмуторокані, 
перериваються новгородські свідчення у складі «Повісті временних літ»46. 
М.Н. Тихомиров вважав, що весь цей комплекс новгородських повідомлень має 
усне походження, а не запозичений з міфічного новгородського зводу 1050 р.47

З іншого боку, комплекс повідомлень про Ростислава Володимировича в 
складі «Повісті временних літ» не здається нам повним. Літописний панегірик 
Ростиславу, створений Никоном, ніяк не підходить до образу князя-ізгоя, який 
тільки тим і відомий на Русі, що втік з невідомих причин від Ізяслава в далеке 
південне місто, вибивши звідти сина чернігівського князя, та простого душею, 
занадто довірливого політика, який не розпізнав хитрощів візантійського дипло
мата, за що й поплатився власним життям. Постать Ростислава Володимировича 
у літописі немовби протиставляється Святославу Ігоревичу та Ользі, які вдало 
викривали хитрощі греків.

Отже, постає питання, чи при укладанні Початкового зводу були використані 
усі матеріали Никона про Ростислава Володимировича. Адже саме з оповідей Ви
шати Никон міг дізнатися і про урядування Ростислава у Ростово-Суздальській 
землі. Як продовження критики Ізяслава Ярославича звучить історія про затри
мання сім’ї Ростислава у Києві. Нам здається можливим створення за участю Ни
кона цілісного оповідання про долю цього князя-воїна, який перехитрив старших 
Ярославичів, непопулярних у Печерському монастирі, налякав своєю 
войовничою вдачею підступних греків. Частина цього оповідання була використа
на Никоном при укладанні зводу 1073 р., та зазнала редагування вже в Початко
вому зводі 1093 р. Вище ми вже вказували на додаткові відомості про Ростислава 
у Тверському збірнику, який у частині до 1074 р. містить літописні статті зі зводів 
другої половини XI ст. Паралельно зі створенням цього оповідання мав виникну
ти і дружинний переказ про цього князя, який поширювався не тільки в Тмуторо
кані, де у 1082 р. вокняжився син Ростислава Володар48, але і в майбутній Га
лицькій Русі, де нащадки Ростислава Володимировича правили до кінця XII ст. 
Створення героїчної оповіді про князя родоначальника Ростиславичів виглядає 
логічним. Адже, хоча за спостереженням М.Ф. Котляра, Галицько-Волинська 
Русь у XII ст. і не знала власного літописання, все ж таки тут створюються істори- 
ко-літературні повісті, присвячені діяльності місцевих князів49. Такі повісті про 
Ярослава «Осмомисла» та Володимирка Галицького були включені до складу 
Київського літопису за часи Полікарпа (60-і рр. XII ст.) і Рюрика Ростиславича 
(1189—1190 рр.)50* І якщо «Повість про осліплення Василька» було включено до 
«Повісті временних літ», повісті про Ярослава та Володимирка збереглися у 
складі Київського літопису, а про Романа Мстиславича та його нащадків — у 
складі т.зв. Галицько-Волинського, то можемо припустити, що повість про за
сновника династії Ростиславичів могла бути включена до якогось невідомого нам 
літописного зводу, який міг слугувати за джерело В.М. Татищеву.

Щодо походження цього літописного зводу думки істориків різняться. 
О.В. Гадло, наприклад, вважає, що матеріали В.М. Татищева походять з Новго
родсько-Софійського зводу 30-х рр. XV ст., який включав значну кількість відо
мостей, що не увійшли до складу «Повісті временних літ»51. М.Н. Тихомиров та
ким джерелом вважав т. зв. «Розкольничий літопис», з якого В.М. Татищев от
римав, зокрема, відомості про угорський шлюб Ростислава Володимировича52.

Ми схильні підтримати цю думку М.Н. Тихомирова, оскільки, на відміну від 
усіх інших втрачених джерел історика XVIII ст., «Розкольничий літопис» має оз-



наки спільного походження з південноруським Хлєбніковським списком 
Іпатіївського літопису. Як ми з’ясували вище, повість про Ростислава Володими
ровича мала входити до циклу родинних переказів галицьких Ростиславичів, які 
частково увійшли до складу Київського літопису, що закінчувався статтею 1199 р. 
«Розкольничий літопис», близький до нього, закінчувався статтею 1197 р., тобто 
міг бути окремою редакцією Київського літопису, до складу якої родинні перека
зи Ростилавичів могли бути включені більшою мірою.

Та не можна погодитись з думкою М.Н. Тихомирова та О.В. Гадло, що весь 
комплекс угорських свідчень В.М. Татищев запозичив із втрачених раніше русь
ких джерел. На жаль, вибіркове ознайомлення з текстом «Історії Російської», 
відсутність комплексного підходу до всіх «угорських» повідомлень цієї роботи, 
призвели до того, що численні коментатори не помітили серед праць, використа
них В.М. Татищевим, «Історії угрів» німецького історика Вільгельма Діліха. 
Йдеться про «Гессенську хроніку» хроніста гессенського ландграфа Морица 
Вільгельма Шефера (1575—1655)53. Серед джерел цієї книги передовсім слід зга
дати «Хроніку угрів» угорського історика кінця XV ст. Іоанна Туроці54, яку було 
видано у Німеччині, де до кінця XVIII ст. вона зазнала кількох перевидань, 
«Угорську хроніку» Генріха з Мюгельна (середина XIV ст.)55 та ряд інших дже
рел. Отже, хоча В.М. Татищев і не використав угорські джерела безпосередньо, 
він ознайомився з ними в обробці Вільгельма Діліха. Цілий ряд «угорських» 
повідомлень, невідомих із вітчизняних джерел, містять і Хроніки І. Длугоша та 
М. Стрийковського, на які часто посилається В.М. Татищев.

Отже, угорські свідчення у складі «Історії Російської» мають складне поход
ження. Значну їх частину було запозичено із «Гессенської хроніки» Вільгельма 
Шефера (Діліха), праць І. Длугоша та М. Стрийковського, що не заперечує того, що 
могли бути використані і інші джерела, зокрема і літописні. Комплекс угорських 
повідомлень у руській і польській історіографіях XI—XVII ст. ще чекає на свого 
дослідника. Зокрема, цікавою здається проблема вивчення угорських джерел 
І. Длугоша та М. Стрийковського, на певні повідомлення яких звернув увагу 
В.М. Татищев. У цій статті нам, на жаль, не вдалося вирішити головного питан
ня — про достовірність (недостовірність) свідчень «Історії Російської» про Рости
слава Володимировича. Але ми сподіваємося, що ця розвідка не тільки відкрила 
нові шляхи для вивчення цього твору XVHI ст. як своєрідного джерела з історії 
Давньої Русі, але й дещо відхилила завісу на «прихованій від очей історика» історії 
Південно-Західної Русі і русько-угорських відносинах другої половини XI ст.
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d Нові видання

Удод О. Історія в дзеркалі аксіології: Роль історичної науки та освіти у фор
муванні духовних цінностей українського народу в 1920—1930-х роках. -
К.: Генеза, 2000. -  292 с.

У монографії на основі нових методологічних підходів (аксіологічний метод, істо
рична симптоматологія, історія повсякденності та ін.) аналізується стан історичної 
науки і освіти в Україні у 1920—1930-х рр. та їх вплив на трансформацію духовних 
цінностей українського народу. Показано залежність методів викладання історії 
від освітньо-виховної системи (авторитарної педагогіки), що утвердилася в умо
вах тоталітаризму. Розкривається механізм міфологізації історичної свідомості, 
моральний стан українського суспільства 1930-х рр.
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ХРОНІКА ГВАНІНА (ҐВАНЬЇНІ)
ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ГЕРАЛЬДИКИ Й ВЕКСИЛОЛОГІЇ

Василь НІМЧУК

аціональне відродження спричинило пожвавлення інтересу широких 
громадських кіл до етнічної, регіональної та локальної символіки, а 
проголошення України незалежною поставило проблему вибору дер

жавного прапора та герба.
У зв’язку з цим пожвавилися дослідження з історії геральдики та вексилології 

в Україні. Надруковано низку статей в органах масової інформації, опубліковано 
кілька брошур та книжечок1. Відбуваються спеціальні наукові конференції, при
свячені проблемам української геральдики2.

Але, наскільки нам відомо, не опубліковано й не перевидано жодного старовин
ного джерела з прямими описами й зображеннями гербів та прапорів старожитньої 
України. Важливість публікацій прямих свідчень про староукраїнську символіку 
самоочевидна, оскільки таким чином давні матеріали стають доступними широ
ким колам науковців та аматорів й допомагають очистити нашу геральдику та век- 
силологію (прапорознавство) від домислів, а на практиці — відновити вживання 
справжніх форм і кольорів гербів та прапорів нашої минувшини, які використову
ються нині як місцева традиційна символіка на урочистостях і святах.

Серед стародруків, що містять матеріали з українського гербо- та прапороз- 
навства, важливе місце посідає книга італійця з Верони Олександра Гваніна 
(Guagnini, Гвагнін, Ґваньїні) (1534—1614), який служив у польському війську і 
брав участь у Лівонській війні 1558—83 рр.

О. Гванін — знаний автор одного з найоб’ємніших творів з історії, географії та 
культури народів Східної Європи й деяких інших країн. Праця його латинською 
мовою вийшла в світ у Кракові 1578 р. під заголовком: «Sarmatiae evropeae 
descriptio, que Regnum Poloniae, Lituaniam, Samogitiam, Russiam, Masouiam, 
Prussiam, Pomeraniam, Liuoniam, et Moschouiae, Tatarique partem completur. 
Alexandri Gwangini Veronensis... diligentia conscriptae».

Вона містить опис прапорів та гербів ряду українських міст та етнічних зе
мель; частину їх подано як ілюстрації. 1583 р. в Венеції надруковано працю 
О. Гваніна в італійському перекладі. Короткі відомості про прапори й герби пода
но й тут.

Герб Львівської землі Герб Галицької землі Герб Белзької землі
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Доповнена й розширена книга Гваніна 1611р. 
вийшла в світ польською мовою в Кракові. На 
титульній сторінці її читається: «Kronika 
Sarmacyey Europskiej, w ktorey sie zamyka krolewst- 
wo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xęstwy, у 
Prowincyami swemi: Tudzież też Wielkie Xięstwo 
Litewskie, Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moski
ewskie, у część Tatarów. Przez Alexandra Gwagnina* z 
Werony, Hrabię Pałacu Laterańskiego Rycerza 
pasowanego, у Rotmistrza lego K.M. Pierwiey Roku 1578 
po Łacinie wydana. A teraz zaś z przyczynieniem tych 
Królów, ktoiych w Lacińskiey niemasz: Tudźież krolew-
stw, Państw, Insuł, źiem Słowiańskich, Wołoszey, r .

^ • ГЛ'- С Герб Подільської земліPannomey, Bohemiey, Germamey, Damey, Szwecyey,
Gothyey, etc. Za staraniem tegoż Authora z wielką pilnością z Łacińskiego na Polski przełożona, у 
Rozdziałami na X Kśiag kroćiuchno zebrana». Кожна з десяти книг єдиного тому О. Гваніна 
має окрему пагінацію.

Третя книга (42 сторінки) праці О. Гваніна, присвячена Україні, має заголо
вок: «Kronika ziemie Ruskiey. W ktorey się zamyka wszystkich miast, Zamków, у Prowinciy, do 
niey należących, krótkie opisanie; Tudźież też Xiążat у Monarchów onych dawnych, z których się 
zacne у wielkie Familię na Rusi, у Wielkim X. Litewskim rozrodźiły, Genealogia». Перша ча
стина її «О Ruskich Xięstwach, у Narodech ich» містить коротку історію України від 
найдавніших часів до середини XVI ст. та стислі генеалогії найбільших князів
ських родів — Острозьких, Кишок, Радивилів, Заславських, Чорторийських, 
Сангушків, Вишневецьких, Збаразьких, Порицьких та ін.

Друга частина присвячена описові землі Руської, куди, за автором, «входять 
провінції, втілені до Корони Польської та Великого князівства Литовського, а са
ме: землі Львівської, Галицької, Белзької, Холмської, Перемиської, Подільської, 
Волинської, Київської, Метиславської, Вітебської та Полоцької й інших».

Саме тут містяться матеріали з геральдики та вексилології українських та ча
стини білоруських поселень. Описи звичайно містяться в кінці оповідей про 
відповідну адміністративну одиницю або місто. У цьому разі текст у пам’ятці 
виділено курсивним шрифтом. Часом після цього подано гравюру з зображенням 
герба. Зрідка замітки про прапор і герб подано всередині опису землі чи міста. В 
такому разі їх надруковано звичайним у книзі шрифтом.

Усередині параграфу «Львівська й Галицька земля» про герб Львова зазначено:
«Це місто на вічну пам’ятку вживає герб: чорного лева в короні на золотому 

полі, як його князь Лев уживав і предкам їхнім спільно з ними надав (15)3 (їхнім 
предкам — предкам львів’ян)».

В оповіді про землі Львівську та Галицьку автор стисло сказав про міста Жидачів, 
Городок, Бузьк, Стрий, Вишню, Снятии, Рогатин, Коломию, Долину, Любачів.

У кінці опису виділено: «Прапор (хоругва) Львівської землі [носить герб]: 
жовтий лев у золотій короні здирається (видирається) на скелю в лазуровому (го
лубому) полі таким чином.

А Галицької землі прапор носить як герб короновану галку (ворону) з розпро
стертими крилами в червоному полі таким чином» (16).

У кінці параграфу про Белзьку землю, де описано міста Белз, Сокаль, Гру- 
бешів, Городло, Грабовець, Тишівці сказано: «Земельний прапор [носить герб]: 
білий коронований грифон у червоному полі таким чином»(17).

Параграф про Холмську землю, який містить дані про головне місто її та посе
лення Краснистав, Ратно й Любовлю, завершується словами й відповідною гра-

Як бачимо, автор сам слов’янізував форму свого прізвища.



24 Василь НІМЧУК

Герб Перемиської землі Герб Холмської землі

вюрою: «Прапор (хоругва) земельний носить як герб білого ведмедя між трьома 
деревами в золотому полі таким чином» (18).

Параграф «Перемиська земля» (тут виділено міста Перемишль, Самбір, Дро
гобич, Сянок, Переворськ, Кросно) закінчується описом і зображенням герба: 
«Прапор (хоругва) земельний носить як герб золотого двоголового орла в золотій 
короні в лазуровому (голубому) полі таким чином»(19).

Обширний параграф «Край Подільський», що містить порівняно докладний 
опис Бара, Кам’янця-Подільського, Вінниці, Звиногорода й стислий — Меджи- 
божа, Бережан, Теребовлі, Хмільника, Брацлава, має завершення: «Прапор (хо
ругва) земельний цієї землі носить як герб сонце, оточене навкруги дванадцять
ма зірками, в білому полі таким чином» (21).

Окремо виділено підрозділ «Руські міста й провінції, інкорпоровані до Вели
кого Князівства Литовського.

Тут у параграфі «Волинська країна», крім опису регіону, знаходимо відомості 
про Луцьк, Володимир-Волинський, Крем’янець, Хабне, Овруч, Олешко, Жито
мир, Корець, Кам’янець, Збараж. Автор підкреслює, що Волинська країна ділить
ся на три провінції, або повіти: Луцький, Володимирський та Крем’янецький.

Після опису землі сказано: «Земельний прапор (хоругва) цієї країни двокуто- 
вий (з двома кінцями) червоний і в білому полі на ньому герб Великого 
Князівства Литовського. Повітові прапори також той же герб і барви (кольори) 
мають (носять), але вони — однокутові»(22).

Порівняно великий параграф присвячено «Київському воєводству». Докладно 
описано Київ, Канів та Мозир. Після опису Канева сказано: «Київське воєводст
во [носить] воєнний (військовий) зелений двокутовий прапор (хоругву), позначе
ний гербом Великого Князівства Литовського в червоному полі на одному боці, а 
на іншому — чорним ведмедем у білому полі»(24).

До Київського воєводства входив Мозирський повіт. За описом повітового міста 
сказано: «Мозирський повіт має зелений прапор (хоругву), як і саме воєводство»(24).

У параграфі про Мстиславське воєводство, куди, крім нинішніх білоруських 
міст Мстислав, Шклов, Могилів, Бихів, Річиця та ін., входили українські Любеч 
та Вишгород, написано: «Прапор (хоругва) цього воєводства є кольору оранжево
го (померанчевого), позначений гербом Великого Щнязівства] Литовського в чер
воному полі» (24).

Велике Князівство Сіверське з містами Новгород, Путивль, Чернігів описане 
в сьомій книзі твору О. Гваніна — «Kronika W.X. Moskiewskiego, у Państw do niego 
należących» (C. 7—8), але про прапори й герби зазначених міст нічого не сказано.



Варто ще згадати, що заселене й українцями Берестейське (Брестське) воєвод
ство, описане в другій книзі О. Гваніна. Воно мало: «Прапор двокутовий лазуро
вої (блакитної) барви (кольору) [з гербом] Великого Князівства Литовського: в 
червоному полі озброєний муж (чоловік) на коні»1 -3 .

Порівняння латинського тексту праці О. Гваніна з польським показує, що 
описи прапорів і гербів у виданні 1611 р. є дослівним перекладом першого видан
ня хроніки 1578 р., тому їх тут не наводимо (герб Львова — на сторінці 71, Га
лицької землі — 72, Белзької землі — 72 зв., Холмської землі — 73, Перемиської 
землі — 74 зв., Поділля — 75; а Волині — 25, Київщини — 26, Мстиславщини — 
26 опису Великого князівства Литовського). У друку 1578 р. вміщено грав’юри- 
герби Львова, Галицької, Бельзької, Холмської, Перемиської земель та Поділля. 
Вони суттєво не відрізняються від зображень видання 1611 р.

Привертає увагу той факт, що О. Гванін дав опис лише частини земель Волині 
та Київщини.

Варто порівняти описи О. Гваніна з описами попередніх і сучасних йому 
польських джерел.

Так, польський історик Ян Длугош (1414—1480) в описі Грюнвальдської бит
ви, перелічуючи загони, які в ній брали участь, відзначив4: «Чотирнадцята хо
ругва, землі Перемиської, мала на прапорі жовтого орла з двома головами, повер
нутими рівномірно в різні боки, на лазуровому полі... Шістнадцята хоругва, 
землі Холмської, мала на прапорі білого ведмедя, що стоїть між двома зеленими 
деревами на червоному полі5. Сімнадцята, вісімнадцята і дев’ятнадцята — землі 
Подільської, яка мала три прапори через численність свого населення. Кожен із 
них мав сонячний лик (лице) на червоному полі. Двадцята — землі Галицької, 
мала на прапорі чорну галку з короною на голові, на білому полі»6.

Сучасник О. Гваніна, польський історик і геральдик Бартош Папроцький 
(бл. 1543—1614) у книзі «Herby rycerstwa polskiego (1584 р.) писав: «Воєводство 
Руське носить льва на золотій брамі (в оригіналі на bronie — В.Н.) на блакитному 
полі... Найкраще місто Руського воєводства Львів уживає герба три вежі, в брамі 
льва, що спинається, з роззявленою пащею7.«Воєводство Подільське вживає за 
герб золоте сонце на білому полі... Найкраще місто — Кам’янець, яке вживає гер
бу святого Юрія на коні, а він змія вбиває, наданого (місту — В.Н.) руськими кня
зями...»8. «Воєводство Бельзьке носить білого грифона на червоному полі в зо
лотій короні»9.

«Земля Перемиська, яка належить до Руського воєводства, вживає орла з дво
ма головами в короні»10.

«Земля Галицька вживає за герб чорну галку в золотій короні, на білому 
полі»11.

«Земля Холмська, яка також належить до Руського воєводства, носить за герб 
білого ведмедя між трьома зеленими деревами на полі зеленім... Місто Холм 
уживає за герб три вежі»12.

«Воєводство Волинське вживає за герб білий хрест на червоному полі»13.
«Воєводство Київське вживає за герб білого ангела на червоному полі... Най

краще місто Київ уживає за герб [від] давніх руських князів святого Юрія на 
коні, а він змію вбиває»14.

«Воєводство Брацлавське вживає білий хрест у червоному полі... Місто Брац- 
лав уживає за герб Святого Петра з ключем»15. Пор.: «Воєводство Берестейське 
(в оригіналі: Bereczajskie. — В.Я.) вживає також Погоні, лише вбрання блакитне 
на коні й на рицареві, в червоному полі16... Місто Берестя вживає лук нап’ятий 
із накладеною стрілою».

ХРОНІКА ГВАНІНА (ҐВАНЬЇНІ) ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
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Варто було б підготувати цілий збірник із вексилологічного й геральдичного 
джерелознавства, зібравши всі важливі старожитні джерела про прапори ук
раїнських земель, міст, державних утворень.

1 Див., наприклад: Гломозда KJO., Яневський Д.Б. Історичні гербові відзнаки та прапорові барви 
України / /  Український історичний журнал. — 1990. — № 4. — С. 43—55. — № 5. — С. 45—64. 
Національна символіка /  Бібліотека ж. «Пам’ятки України*. — Кн. 1. — К., 1990. — 49 с.; ГречилоА. 
Земельна геральдика / /  Пам’ятки України. — 1991. — № 3. — с. 42—46. Сергійчук В.І. Національна 
символіка України. — К., 1992. — 109 с.

2 Українська геральдика: Минуле, сучасність, перспектива: Тези наукової конференції (Львів, 
29—30 листоп. 1991 р.) — К., 1991. — 42 с.

3 Тут і далі після цитат у дужках цифра означає сторінку стародруку. В середині цитат у круглих 
дужках подано лексичні варіанти перекладу, у квадратних — слова, що їх ми ввели для кращого ро
зуміння тексту.

4 Длугош Ян. Грюнвальдская битва /  Изд. подгот. Г.А. Стратовский, Б.В. Казанский, Л.В. Разу
мовская. — М.; Л., 1962. — С. 89.

5 У примітці до видання зазначено: «Треба: серед трьох зелених дерев на зеленому полі*. (Там 
же. — С. 202.)

6 У примітці до видання зазначено: «Правильно: на білому полі* (там же).
7 Herby rycerstwa polskiego. Przez Bartosza Paprockiego zebrane s wydane r. p. 1584/Wyd. 

J. Turowskiego. — Krakyw, 1858. — S. 907. В автора: «на золотій брамі* — очевидно, помилка (підо 
впливом опису герба м. Львова), бо в ілюстрації на гравюрі зображений лев, що спинається на скелю.

8 Там же. — С. 908.
9 Там же. — С. 909.
10 Там же. — С. 914.
11 Там же.
12 Там же. — С. 915.
13 Там же. — С. 918.
14 Там же.
15 Там же. — С. 921.
16 Там же. — С. 920.
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країна вже впродовж майже цілого десятиріччя живе в очікуванні ве- 
дикого Державного Герба. Не можна сказати, що очікування це всена
родне і що відсутність великого герба фатальним чином позначається 

на реалізації курсу ринкових перетворень в Україні. А все ж таки важко позбути
ся враження певної незавершеності процесу творення нової української держав
ної символіки, а відтак і самої державності.

Звичайно, можна було б обійтися і тризубом Володимира Святославича, на
давши йому відповідного геральдичного опорядження, але ж, свого часу, ми ма
ли необережність оголосити його лише «малим» гербом і заявити, що «великий» 
буде створено пізніше. Наша самобутність виявилась і в цьому. Навряд чи є ще в 
світі хоч одна країна, котра б мала два загальнодержавні герби. І хто скаже, як 
буде регламентовано використання «малого» герба, коли з ’явиться «великий». 
Чи, може, «великий» відмінить «малий»?

Але факт лишається фактом. Великий Державний Герб заявлений Консти
туцією України, і його потрібно створювати. Двадцята стаття Конституції гла
сить, що великий Державний Герб встановлюється з урахуванням малого Держав
ного Герба та Герба Війська Запорозького. Головним його елементом має бути



«Знак Княжої держави Володимира Великого (малий Державний Герб України)». 
Отже, згідно з Конституцією, в Україні таки буде два загальнодержавні герби.

Здавалось, що після такого чіткого соціального замовлення, яке визначило 
зміст великого герба, жодних труднощів у його творенні не буде. В дійсності ж ця 
проблема й досі не може знайти задовільного розв’язання. Проведений конкурс 
проектів великого Державного Герба показав, що їх автори так і не знайшли оп
тимальну зображувальну схему, котра б увібрала все основне із державної гербо
вої символіки попередніх етапів історії України. Недосяжною виявилась і мета 
часової відповідності герба. Його вигляд має засвідчувати, що створений він не в 
якомусь там XVII ст. і навіть не в 20-і роки XX ст., а саме наприкінці його.

Сказане повною мірою стосується і того ескізного проекту, який попередньо 
був схвалений Урядовою комісією. Не можу найменшим чином закинути ав
торському колективу недостатність професіоналізму чи бажання зробити герб 
найдосконалішим. Проведена велика пошукова і творча робота. Ескіз герба має 
гарне художнє виконання і, по-своєму, цікавий. Та все ж ні композиційно, ні 
концептуально, ні навіть змістовно він не може задовольнити вимогам, що став
ляться до великого герба. Автори фактично запозичили середньовічну 
феодально-монархічну гербову схему з традиційними щитотримачами і короною, 
яка увінчує композицію. Це, як на мене, принципова помилка. Україна ніколи 
не була спадковою монархією (як, скажімо, Великобританія, герб якої, очевидно, 
став джерелом натхнення авторського колективу), і корона в її гербі просто недо
речна. Будь-яка, навіть і візантійська, не кажучи вже про латинську.

Важко обґрунтувати і введення до великого герба галицько-волинського лева 
як одного з щитотримачів. Закономірно виникає питання, чому надається пере
вага йому, а не київському архангелу Михаїлу, чи якомусь із елементів симво
ліки Чернігово-Сіверського князівства? Певні претензії до такої вибірковості мо
жуть мати також і землі, які увійшли до складу України в пізніші часи: Півден
на Україна (історична Новоросія), Слобожанщина, Закарпаття, Буковина, Крим. 
Вони ж також мають свою історичну символіку.

Із введенням у великий Державний Герб України земельних знаків необхідно 
дотримуватись принципу: або всі, або жодного. Інакше такий герб не об’єднає 
Україну, а створить ще одне джерело напруги, причому, постійне.

Мені неодноразово закидали, що критикувати завжди легше, ніж щось запро
понувати своє. І це справді так. Щоб не бути тільки опонентом проектів інших ав
торів, я вирішив запропонувати на суд громадськості свої. Художнє їх виконан
ня належить Р.С. Орлову, а комп’ютерне моделювання малюнків здійснене 
О.М. Петрашенком.

Як видно із поданих ескізів*, нами розроблена принципово інша композиційна 
схема герба, до того ж абсолютно точно виконані умови двадцятої статті Консти
туції України. Головним його елементом є князівський знак Володимира Велико
го, поданий на голубому тлі геральдичного щита. Як варіант, береги щита можуть 
мати золотаву обводку. Під тризубом розташовано герб Війська Запорозького. Це 
не просто козак з мушкетом, що виконує допоміжну роль щитотримача, а саме ав
тентичний герб, як це і передбачено Конституцією. Взятий він із книги Касіяна Са
ковича «Błpnrfe на жалосны погреб Петра Конашевича-Сагайдачного» (1622 р.).

Фігура козака з мушкетом може мати вигляд бронзового рельєфу на жовтому 
фоні, або ж емалевого. У запропонованих варіантах одяг козака малинового або 
малиново-синього кольорів, що відповідає козацькій моді XVI—XVII ст. Долу- 
чення до блакитно-жовтої гами герба малинового кольору значно збагатить його, 
зробить більш урочистим.
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Обидва головні елементи великого Державного Герба розташовані у вінку із пше
ничних колосків. Як варіант, вінок може бути із дубових листків, але він менш прий
нятний. Вінок е своєрідним символом республіканського державного устрою країни. 
А оскільки стаття п’ята Конституції України стверджує, що «Україна є республі
кою», то цей геральдичний елемент в її гербі найбільш адекватний. До того ж, в Ук
раїні вінок з язичницьких часів є неодмінним елементом народних святкових дійств.

Шд час знайомства із запропонованими ескізами великого Державного Герба 
України дехто із високих посадовців не стримався від вислову: «Так вони ж щось 
нагадують». Йшлося про вінок із пшеничних колосків. Справді, нагадують, і 
зроблено це цілком свідомо. Я хотів, щоб герб нової України поєднав у собі еле
менти знаків і гербів, які вона мала у своєму державному розвиткові в усі істо
ричні епохи. Тризуб символізує Київську Русь і Українську Народну Республіку, 
козак з мушкетом — Гетьманську Україну, а вінок із пшеничних колосків — Ук
раїну Радянську. І як би ми не ставились до обох українських держав XX ст., во
ни були, і їх потрібно сприймати як даність. Це наша історія, і її не можна визна
вати вибірково. Так цивілізовані нації не чинять. Буржуазна Франція оголосила 
національним святом день взяття Бастілії знедоленим народом Парижа, а її 
гімном стала пісня марсельських повстанців — Марсельєза.

За великим рахунком, вінок із пшеничних колосків — знак набагато 
змістовніший, ніж може здатись на перший погляд. Це, по суті, одвічний символ 
нашої хліборобської нації. Як і соняшник, який увінчує герб. Він є справжньою 
українською короною, яка поєднує нас із нашими далекими язичницькими пра
щурами. Соняшникове колесо, що викотилось над тризубом, — це знак сонця, бо
жество якого особливо шанувалось східними слов’янами. Коли ми влітку 
проїжджаємо дорогами України, перше, що відкривається нашому погляду, — 
це неозорі лани пшениці і соняшника. І не кетяги дикої калини мають символізу
вати нашу українську ідентичність, а саме пшениця і соняшник, без яких немож
ливо уявити Україну.

Важливим елементом герба є жовто-блакитна стрічка, котра з двох боків опо
виває вінок із пшеничних колосків і складається в його основі у вигляді 
своєрідного банта. Це, по суті, Державний прапор на Державному Гербі.

На закінчення слід відзначити, що нам хотілося запропонувати такий ескіз ве
ликого Державного Герба України, який би був прийнятний якщо й не для усіх на
ших громадян (це залишиться недосяжною мрією будь-якого авторського колекти
ву), то хоч би для переважної їх більшості. Наскільки це вдалося, судити також і 
читачам «Київської старовини», від яких редакція сподівається отримати відгуки.

ДРИЖИПІЛЬСЬКА БИТВА: 
КРОК ДО РУЇНИ

Степан ГОРОШКО
1
Іонедавна в шкільних підручниках з історії УРСР Дрижипільська бит- 
Іва майже не згадувалася. Академічні видання теж не дуже її жалува- 
|л и . Кількома рядками, ніби між іншим, згадали, що між Вороним і 

Охматовим, чи, може, між Ставищем і Охматовим, відбулася битва. Доходило до 
курйозу, що межував із абсурдом.

Старшому поколінню істориків добре відоме поважне, багатотомне видання 
«Советская историческая энциклопедия», що видавалася у Москві з 1961 року. У 
двадцятому томі цього видання читаємо: «На Україні польські і татарські армії



завдали поразки російським і українським військам під Жашковом»1. А поряд: 
«Одначе невдала тримісячна осада Могильова і поразка польських і татарських 
армій під Ахматовим (січень 1655) від військ Шереметьева і Хмельницького 
зірвали наступ військ Речі Посполитої»2. Аби довго не полемізувати, що ж то бу
ло — перемога чи поразка московсько-козацького війська — вирішили з однієї 
Дрижипільської битви зробити дві.

Українські ж учені-історики цю битву відносять до Охматова3. Це ж сто
сується й «Історії Української РСР. У восьми томах, десяти книгах»4. В обох зга
даних працях хоч і стисло, але впевнено стверджувалось, що «козацькі та 
російські полки переслідували їх (ворожі війська. — С.Г.) протягом двох днів, а 
потім повернулися до Білої Церкви»5.

Як бачимо, не всі вчені були уважні не лише до географії, а й до хронології. На 
думку одних, Дрижипільська битва відбулася 19—21 січня 1655 року, інші вва
жали, що 29—31 січня того ж таки року. Можливо, що і одні, й другі мають 
рацію, лише забувають зазначити стиль, за яким ведуть літочислення. Навіть у 
працях В. Смолія і В. Степанкова доводиться розгадувати, де ж точні дати: у 
хроніці «Богдан Хмельницький» чи у книзі «Українська національна революція 
XVII ст. (1648—1676 рр.)»6.

Наведені факти свідчать, що тема «Дрижипільська битва» ще не досить 
досліджена, хоч документів і матеріалів для цього є чимало. Не обійшли увагою 
цю битву літописці. Чи не найповніше про неї розповів на сторінках свого твору 
Самійло Величко7. Не обминули Охматів і Григорій Граб’янка та Самовидець8.

Велику вагу мають свідчення самих учасників битви. Це, передусім, листи 
Богдана Хмельницького до царя Олексія Михайловича та до патріарха Никона9, 
а також документи, написані поляками, московитами, татарами. В свій час вони 
ввійшли до збірників «Акты, собранные Археографическою экспедициею», 
«Чтение императорского общества истории и древнейшей России», «Архив Юго- 
Западной Руси» (СПб., 1914. — Ч. III. — Т. IV); Казим-Бек, Мирза Александр 
«О военных действиях против христианских держав от 1654 по 1660 года» (Б. м. 
і б.р.) Лише критично зіставляючи дані з названих документів, можна зробити 
більш-менш об’єктивні висновки про Дрижипільську битву і уникнути супереч
ливого викладу ходу подій, напрямків переміщення військ, зрозуміти, хто, куди 
і коли наступав, а хто відступав. Це стосується навіть таких поважних видань, як 
монографія Миколи Костомарова «Богдан Хмельницький» та «Історія України- 
Руси» Михайла Грушевського10.

В багатьох із видань, що побачили світ у Радянському Союзі, Дрижипільська 
битва згадується побіжно, і попри це вони рясніють багатьма неточностями і хиб
ними твердженнями. Наприклад, автори першого тому історії Української РСР 
(Київ, 1967 р.) вирішили, що під Охматовим були російські війська під команду
ванням Шереметьева. Схожі твердження були характерними для досліджень ра
дянського періоду. Олена Апанович також не уникнула їх. Вона вважала, що «на 
захист України з Росією були направлені значні військові сили, очолювані 
В.Б. Шереметьєвим»11.

У праці «Визвольна війна 1648—1654 рр. і возз’єднання України з Росією» 
стверджувалось: «Велика і успішна битва російських полків і українських ко
заків проти шляхетсько-татарських сил під Охматовим була яскравим прикладом 
непорушної братерської єдності українських воїнів, які стійко, плече в плече, на 
смерть стояли рядом у бою і перемогли ворогів, які мали кількісну перевагу»12.

Дещо розважливіше і детальніше описав битву Іван Крип’якевич у монографії 
«Богдан Хмельницький». Він, як і багато інших радянських істориків, писав: 
«На початку січня 1655 р. на допомогу Україні прийшло російське військо під ко
мандуванням Василя Борисовича Шереметьева»13. Такої ж версії дотримувався і
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Володимир Голобуцький. На його думку, «з Білої Церкви виступило об’єднане 
українсько-російське військо під орудою Б. Хмельницького і В. Шереметьева»14.

Сучасні українські історики в основному повторюють твердження радянських 
попередників, або ж і свої власні, лише трішечки перелицювавши їх. Вже в неза
лежній Україні видано книгу Мельника Л.Г. «Боротьба за українську дер
жавність у XVII ст.». В ній знаходимо: «На допомогу обложеним (в Умані. — С.Г.) 
з Білої Церкви виступило 60-тисячне козацьке військо на чолі з Б. Хмельницьким 
і 6-тисячний загін російських військ на чолі з воєводою В. Шереметьєвим»15.

Помітним явищем в історичній науці останніх років стали згадані раніше 
праці Валерія Смолія і Валерія Степанкова «Богдан Хмельницький» і «Ук
раїнська національна революція XVII ст. (1648—1676 рр.)». Не вдаючись до пов
ного аналізу названих праць, що в рамках даної статті неможливо, зупинимося 
лише на висвітленні битви під Охматовим. У монографії «Богдан Хмельни
цький» їй відведено чимало місця. Детальнішого огляду цієї події в сучасній нау
ковій літературі не зустрічалося. Але прикро, що на участь московського війська 
лише натякається, хоча у традиційному плані, як російського війська на чолі з 
Шереметьєвим. Окрім того автори грішать неточними назвами населених 
пунктів. Що таке Буків? Чи не нинішні Буки? А П’ятигорці? Можливо, це 
П’ятигори? Підтвердити такі припущення можуть подальші слова авторів: 
«Хмельницький, довідавшись про відступ польсько-татарського війська, зали
шає Буків і вирушає в район Тетієва»16.

Справді, якщо поглянути на карту України, то на південний схід від Охмато- 
ва знаходиться село Буки, а в діаметрально протилежному напрямку — Тетіїв. 
Якщо перше знаходиться ближче до Умані, то другий — до Білої Церкви. В тако
му разі незрозуміло, як Хмельницький зумів дійти до Букова, а майже водночас 
«протягом двох днів козацькі полки переслідували польську армію, що відходи
ла з Охматова до П’ятигорців»17. Якщо польська армія відходила з «Охматова до 
с. П’ятигори Тетіївського району Київської області, то вона наближалася б до 
Білої Церкви, де знаходилися основні козацько-московські війська, а з тилу їм 
загрожували б «дрижипільці»*. Разом з тим сам Богдан Хмельницький засвід
чує, що у березні 1655 р. польські загони підходять до Києва18. Із польських дже
рел довідуємося, що Хмельницький пішов із Лобанова до Торчиці і «москву» по
ставив у Білій Церкві і Ставищах19.

Російський історик Олександр Барсуков, посилаючись на московські джерела, пи
сав, що війська вибралися на дорогу і відступали в сторону Білої Церкви20. Тому дово
диться погодитись із Михайлом Грушевським у тому, що вістка про рух Хмельни
цького на Буки неправдива21. (У всякому разі, це не ті Буки сучасного Маньківського 
району Черкаської області, що на той час були містечком Брацлавського воєводства. 
Цілком імовірно, що це — с. Буки Сквирського району Київської області (у XVII ст. — 
село Київського воєводства). Отже, доводиться сумніватися і в точності даних, наведе
них В.А. Смолієм і В.С. Степанковим у працях «Богдан Хмельницький. Хроніка жит
тя та діяльності» та «Богдан Хмельницький»22. Разом з тим, М.С. Грушевський теж 
допускає неточність, коли констатує похід Хмельницького у південно-західному на
прямку23. Якщо рухатися із Охматова на Тетіїв, то це буде північно-західний напря
мок. А це вже дає право оцінювати битву дещо по-іншому, ніж це роблять Валерій 
Смолій і Валерій Степанков. За радянських часів вони, разом з усіма, оцінювали Дри- 
жипільську битву як перемогу, звісно, «російсько-українських» військ. Нині оцінка 
обачніша. За браком наукової термінології автори вирішили скористатися спортив
ною і визнали «нічию», бо «польському командуванню не вдалося розгромити ук
раїнсько-російське військо й продовжити наступ у східні райони Правобережжя24.1, 
окрім того, жодна зі сторін не мала сил провадити наступальні операції»25.

* Див. карту бойових дій і руху військ, складену автором, на Ш сторінці обкладинки журналу. — Ред.
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Тим часом, за порадами Яна Казимира Гетьману Станіславу Потоцькому, 
польські війська повинні були в ході зимової кампанії зайняти Київ26. Час для 
наступу було вибрано вдало, адже, як писали сучасники, для козака «зима, коли 
вже копати не можна, коли ніякою водою не втечеш — суворий неприятель»27.

Звісно, за тієї анархії, що панувала в Польщі, гетьман Потоцький міг і не при
слухатися до короля. Тим паче, що в інструкції зазначено: «король нічого воєводі 
не наказує, але все лишає на рішення пана воєводи київського, аби робив все, що 
здаватиметься йому потрібним для здійснення задумів короля»28.Тому ми може
мо лише констатувати, що з-під Охматова польські війська перемістилися під 
Тетіїв (ближче до Києва), а Богдан Хмельницький переносить свій штаб у Богу- 
слав, отже, на північний схід. Богуслав майже рівновіддалений від Білої Церкви 
і Чигирина. Таким чином, гетьман не втрачав зв’язку із московським військом і 
в будь-який момент міг захистити свою резиденцію. Що, напевне, в цій ситуації 
його найбільше й турбувало, а не те, що ляхи і татари «в неволю без числа жен и 
детей побрали и места и церкви божии пожгли»29.

Ще непокоїло Хмельницького, аби цар не повірив, що татари не воювали. У 
своєму листі, писаному до царя невдовзі після Охматівської битви, він просить 
царську величність не вірити їм тому, що вони «изменника суть»30. Проте в жод
ному з своїх листів гетьман не хвалиться перемогою.

Не похвалявся перемогою і боярин Шереметьев. Навпаки, на деякий час ця битва 
зіпсувала його стрімку кар’єру. Зовсім молодий боярин був відкликаний з України, 
потрапляє в опалу і впродовж усього 1655 р. знаходиться «не у дел», тому що цар вва
жав: «Як бився на Дрожи-полі, поганих людей послухав, службу свою втратив»31.

Як добре відомо, переможців не судять. То чому ж осудили Шереметьева? То
му, шо переможці не залишають поля бою, а тим паче гармат на ньому. Історики 
визнають цей достеменний факт, лише розходяться у їх кількості. Одні вважа
ють, що поляки захопили під час бою 20 гармат і підняли на полі 18 гармат вели
кого калібру з відбитими цифрами і забитими запалами та ще 300 бочок з поро
хом, інші — що 16, або й 2132. На думку Івана Крип’якевича, в московсько-ко
зацькому війську було 50—60 гармат. Що ж тоді залишилося після Охматова? 
Десять — двадцять. Крім того, О. Барсуков повідомляє: «Ворогові дісталися і 
наші прапори з вишитими зображеннями святих і прикрашені з великою май
стерністю золотом, розведеним у вигляді фарби»33.

Валерій Смолій і Валерій Степанков у своїй праці порівнюють Охматівську 
битву з битвою під Берестечком. Порівняння слушне, якщо зважити на результа
ти: з-під Берестечка Хмельницький утік, позбувшись обозів і клейнодів, а з-під 
Охматова — гармат і стягів.

Проте, якщо в першому випадку найбільше постраждала чернь, то в друго
му — московське військо.

Виникає підозра: чи не зумисне це було зроблено? Для того, щоб спростувати 
чи виправдати її, варто звернути увагу на передісторію Дрижипільської битви, 
взявши за її початок 17 жовтня (ст.ст.) 1654 р., коли 30-тисячна польська армія 
залишила Тернопіль і виступила у похід проти козацької країни.

Про цей жорстокий похід через Брацлавщину написано багато. Його симво
лом стала облога Буші, в ході якої дружина сотника Зависного підірвала бочки з 
порохом, щоб не потрапити до рук ворога. Що ж робив у цей час (впродовж трьох 
місяців) Богдан Хмельницький? На думку Михайла Грушевського, він «стоїчно 
вичікував Шереметьева»34.

Сергій Соловйов висловився різкіше: «головний ватажок їхній, Богдан 
Хмельницький, із своїм військом залишався бездіяльним у Малоросії»35.

Висновки, зроблені видатними істориками, можна підтвердити фактами з 
хроніки життя і діяльності Богдана Хмельницького цього періоду. Вони дають
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можливість помітити, що гетьман насамперед настирно, заледве не щоденно, 
звертається до царя і московських воєвод по допомогу. При цьому подає хибні 
відомості про те, що «тепер хан кримський не пойдет, бо і тут только мурз, коль
ко не в мнозе ляхом на помочь пришли, а татаре, поки ріки не станут, не пой
дут»36. Навіть, вирушаючи разом з В.Б. Шереметьєвим у похід, запевняє царя, 
що «татар ще з ляхами небагато»37. Впевнені в тому, що ворог слабкий, взяли з 
собою лише 25000 чоловік, залишивши решту (близько 60 тисяч) ратних людей 
під Білою Церквою.

Пізніше В.Б. Шереметьев докоряв Івану Богуну за дезінформацію і за відступ 
із Брацлавщини. Той виправдовував свої дії тим, що «коли приманюють пташок, 
завжди кидають їм щось на корм»38. Прикро, але «кормом» служили тисячі лю
дей, а «пташки» були хижими яструбами, які впали зненацька на голови мос
ковсько-козацького війська. «Зненацька», за твердженням В. Смолія і В. Степан
кова: «Хмельницький, нічого не підозрюючи, їхав попереду свого війська в са
нях. Аж раптом за чверть милі від Охматова з’явилося вороже військо й відразу 
почало розгортатися до атаки»39. Далі автори ставлять Хмельницькому в заслу
гу те, що «заскочений зненацька, він не розгубився» — «й почав ладнати табір до 
відбиття наступу»40. Не зовсім зрозуміло, що ж це за полководець, якщо він не 
знає сили ворога, його розташування. А де ж чати, передовий загін? Вже про 
план бою немає чого згадувати.

Зовсім іншу версію відстоювали Микола Костомаров, Михайло Грушевський, 
Олександр Барсуков. В основному, вони сходяться на тому, що, коли польські 
війська вирішили гарматним вогнем розбити убогий Охматівський замочок, 
Хмельницький і Шереметьев снідали в Ставищах (нині райцентр Київської об
ласті), і до них долетів звук від пострілів гармат. Саме тому вони й виступили в 
похід. Доводиться віддати перевагу цим судженням ще й тому, що міркування 
В. Смолія і В. Степанкова дещо суперечливі. Так, вони повідомляють, що 19 січня 
жовніри й татари подалися до Бузівки й запалили місто (?), а потім «через шість 
годин воно (польське військо. — С.Г.) зупинилося неподалік Охматова. Місто (?) з 
трьох сторін захищали стави, тому добратися до нього можна було тільки через 
міст. Гармати повели сильний вогонь по слабоукріпленому замку»41.

Нагадаємо, що стояли різдвяні морози, і не те, що ставки, а й річки не могли 
стати захистом. Але це не так суттєво. Суттєво те, що «тим часом Хмельницький 
рухався до Умані, нічого не підозрюючи»42.

Зимового дня горіло село, дим стояв стовпом, бухкали гармати, а пан гетьман, 
напевне, вкрившись московською соболиною шубою, дрімав у санчатах. Бо чим 
же іще пояснити, що він не чув, не бачив, не підозрював. Декому здається це 
дрібницею, незначною побутовою деталлю. Одначе вартість цієї деталі — щонай
менше дев’ять тисяч московських ратних людей, що першими потрапили під 
удар польської кінноти. В такому разі, мала рацію редакція газети «Нова доба», 
коли повідомила у зв’язку з 345-ю річницею Дрижипільської битви, що мос
ковське військо було розбите, а козацьке перемогло. Одне тільки прикро, мос
ковське військо було союзником козацького, а по суті, єдиним військом мос
ковського царя, якому Богдан Хмельницький після Охматівського погрому пи
сав із Богуслава: «І тобі великому государеві нашому хрестне цілування вчинили 
і в підданство піддавшись, ні на кого не надіємося, лише на бога і на твого царсь
кої величності захист»43. Та й підписував він цей лист і багато інших як «гетьман 
з Військом вашої царської Величності Запорізьким». Подібно до того, як до січня 
1654 р. листи і універсали підписувалися «Богдан Хмельницький, гетьман з 
Військом Запорізьким його королівської милості». В рідкісних випадках випус
калися слова, що засвідчували належність Війська тому чи іншому володареві. 
Справді, чи міг Хмельницький підписати листа Яну-Казимиру як слуга царської



величності, якщо він запевняв того, що «тоді в глибині воєнних подій виявлять
ся нарешті наша вірність і покора, нехай лише дозволить малу затримку Бог, 
якому доручаємо себе, занепадаючу батьківщину і здоров’я вашої величності»44. 
Він його підписав саме так, як і потрібно було б за його внутрішніми переконан
нями: «Найпокірніший слуга Богдан Хмельницький»45. В тому то вся справа, що 
для Хмельницького Батьківщиною була Річ Посполита, а не Україна.

По-іншому й не могло бути. На той час ні країни, ні держави України не було. 
Не було і гетьмана України. Хоча б тому, що гетьман — не державна і не урядо
ва, а військова посада. Ніде і ніхто в XVII ст. не титулував Хмельницького геть
маном України, а всього лишень гетьманом Війська Запорізького. Не було на той 
час понять «росіянин», «українець». Зрозуміло, що не було і «російсько-ук
раїнських» військ, і тим паче «російсько-українського братства». Тому дивно чи
тати в радянських, а тепер і в українських виданнях про те, як «українці та 
росіяни, потрапивши в критичйе становище, виявили дивовижну стійкість духу 
й хоробрості», і що «чимало українців билися голоблями», і що «українці й 
росіяни заходилися зводити укріплення, використовуючи для них трупи людей і 
коней»46. При цьому дослідники посилаються на свідчення учасників, оче
видців, літописців.

Звернемось і ми до них.
У львівському літописі не знайти поняття «українець». Скрізь зустрічаються 

поняття «русь», «русин». Острозький літописець згадує «МОСКВУ», «московитів». 
Самовидець, розповідаючи про Дрижипіль, називає табір «козацьким» і «мос
ковським». Поляки теж вели мову про козаків, московитів. Для прикладу наве
демо цитату з анонімної реляції, писаної 3 лютого із Жашкова: «Але рицарство 
короля й.м. не зважаючи на сей огонь впало на московську піхоту і відразу її роз
громило, так що вже почали звивати корогви і гасити ґноти, щоб піддаватися на
шим, і зараз же там, на тім крилі забрано 16 гармат»47.

В турецьких і татарських джерелах теж відсутнє поняття «українець». Евлія 
Челебі знає козаків, з допомогою яких «Іслам-Гірей-хан впродовж семи років хо
див на країну поляків рівно 71 раз»48. Сефергази-ага говорив московському по
сланцеві Жеребцову: «Запорізькі Черкаси років 800 були підданими польських 
королів, а потім були нашими підданими років із сім»49.

У Московії теж панувало поняття «черкаси» у розумінні запорізьких козаків, 
народ же називали руським.

За словами Василя Горленка, у «XVI—XVII ст. до українців, які називали се
бе у той час «народом козацьким» або «руським», у Московії вживався 
здебільшого термін «черкаси». Цей етнонім, як офіційна назва українців, широ
ко відбився в актовій документації Московської держави»50. Таким чином, всі 
наведені приклади дають право зробити висновок, що у XVII ст. ще не сформува
лися поняття «росіянин», «українець», і твердження про участь росіян і ук
раїнців у Дрижипільській битві були обумовлені ідеологічним замовленням і 
служили тому, щоб довести споконвічну дружбу народів-братів.

З іншою метою підміняється поняття «город» поняттям «місто». Раніше згаду
валося, що ряд авторів іменують населені пункти нинішньої Жашківщини «міста
ми» . Це стосується також і Охматова51. Таке визнання не може не потішити само
любство охматівців, як і всіх жашківців. Але в ім’я істини мусимо визнати, що 
Охматів ніколи містом не був, а всього лишень «замочком». Тобто, огородженим 
населеним пунктом. Жителі місцевості, що прилягала до Чорного шляху, з усіх 
сил «городили города», аби порятуватися від татарського полону. Адже за при
кордонним містом Уманню починався дикий степ із його постійною загрозою.

З часом первісне значення поняття «город городити» втрачається, і виника
ють перекази та легенди про те, що нинішнє Городище (частина Жашкова, що ле
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жить на горі, за річечкою Торч) було великим містом із сорока церквами. Але ко
ли це переповідає краєзнавець XIX ст. Леонтій Похилевич, то він не претендує на 
науковість, а всього лише посилається на переказ — «сказание».

Поетична уява нашої землячки — української письменниці Докії Гуменної, 
окрім усього, теж живилася переказами. У головному творі свого життя «Діти 
Чумацького Шляху» Жашківщину вона виводить під назвою Дрижипільщина. А 
самій битві присвячує чималеньку розповідь у спогадах «Дар Евдотеї». З неї ми 
довідуємося, що інтерес до цієї події прокинувся у Докії з дитинства. Ще тоді, ко
ли дядько Хведір оповідав: «Ой, скільки там виорюють люди усякої зброї, 
стрільна, шоломи та ріжні інші недотлілі рештки, кості людей і коней. Там така 
була битва, що аж поле дрижало, тому й зветься Дрижиполем....»52

З часом, звернувшись до літописів і творів Михайла Грушевського, письмен
ниця доходить висновку, що битва між козаками Хмельницького і поляками 
відбулась «в цім урочищі 1655 року у січні 29, ЗО, 31, лютому 1 (за новим стилем) 
з п’ятниці до понеділка. І стало це урочище зватися Дрижиполем не тому, що 
«аж поле дрижало», а тому, що все живе дрижало від лютого морозу»53. Така 
точність у датуванні не випадкова, адже автор досконало вивчила дев’ятий том 
«Історії України-Руси» Михайла Грушевського.

Ніде не згадує письменниця українців чи росіян, а лише козацьке й москов
ське військо, або ж «москалів». Вона, зокрема, пише: «Було там чотири партне
ри. Крім поляків, козаків, ще й орда та москалі. Але в дійсності билися поляки з 
козаками. Москалі перелякалися, а орда виявила неохоту встрявати в бій»54.

Проте не в усьому слідує Докія Гуменна за видатним істориком. В окремих ви
падках вона більше довіряє іншим авторам, і тому пише, що Хмельницький пішов 
на Буки, став під Торчицею, Лобачовим. Як раніше вказувалося, досить складно 
іти на Буки, а опинитися під Торчицею (Ставищенський район, Київська обл.).

На жаль, Докія Гуменна, подібно до інших авторів, з географією теж не в ла
дах. Чомусь вона вирішила, що Бузівка знаходиться за «десять верст від Ж ашко
ва на захід»55. Варто глянути на карту, і ми впевнимось, що Бузівка розташова
на на південь від Жашкова по автотрасі Київ—Одеса. Нині це велике село, що ле
жить на березі Гірського Тікича, вниз по течії ще одне, згадуване у літописах, — 
Вороне, на другому березі — Охматів. Всі ці населені пункти і сьогодні, і у XVII 
столітті були селами. А деякі з них були настільки малі, що навіть не нанесені на 
карту Київської губернії початку XIX ст. То ж навряд вони були містами у 
XVII столітті. І тому не дивно, що Докія Гуменна цитує Величка таким чином: 
«Посеред чистого охматівського поля (з долиною і річкою там сущою, Багва на- 
рицаемою) з того времени Дрижиполем прозваного от городков Охматова і Воро
ного на 4 версти зостаючого»56.

У перекладі Валерія Шевчука це вже «містечка»57, а під пером Валерія 
Смолія та Валерія Степанкова ці населені пункти виростають до розмірів міст. А 
звідси недалеко до висновку про те, що «з кінця XVI ст. в колонізованих районах 
проходить бурхливий процес появи міст і містечок». Це, на думку авторів, «зу
мовлене зародженням капіталістичних відносин у промисловості»58.1 зовсім по
ряд: «Незважаючи на те, що переважна більшість їх мала землеробський харак
тер..., все ж їх поява сприяла розвитку ремесла і торгівлі. В цілому ж на початок 
революції в Україні налічувалося 270 ремісничих спеціальностей (у середніх за 
розмірами містах працювали ремісники 20—ЗО спеціальностей)»59.

Як бачимо, висловлена теза про зародження капіталістичних відносин у про
мисловості ґрунтується на фактах, що засвідчують розвиток ремесел.

В. Смолій і В. Степанков не єдині в своєму прагненні прирівняти Хмельниччи
ну до буржуазних революцій у Нідерландах чи Англії, довести, що це була 
національна революція XVII ст. Та в адептів української революції XVII ст. бра



кує доказів, аби довести, що «економічний потенціал українських земель в часи 
української національно-визвольної революції XVII ст.» був достатнім для фор
мування української нації.

У XVII ст. не було навіть народу, який би визнавав себе за «український», не 
було й інших народів, які б визнавали його за «український». Воєводства мали 
між собою слабкі економічні зв’язки і різний рівень розвитку. Феодали володіли 
не лише землями, але й «у приватній власності були цілі міста і містечка»60.

Додамо, що польські магнати не випадково вважали себе рівнею польському 
королеві, бо вони були державцями, правителями великих помість, держав. І як
що подільський козак заявив ворогам, що вже тепер «держава від вас ляхів, пе
рейшла до нас, козаків», то він вкладав у слово «держава» дещо інший зміст, ніж 
В. Степанков61, оскільки вважав, що козаки стали державцями землі. Форма 
власності від того не змінилася. Так само, як і не щезли феодали. Навпаки, по
зиції як духовних, так і світських феодалів зміцніли, що можна простежити й за 
універсалами Богдана Хмельницького. Не змінилася структура суспільства і 
зв’язки в ньому. Система залишилася тією ж. То ж чи маємо ми підстави вести 
мову про українську революцію? І що вкладають у це поняття вчені? Чим пояс
нити, що В.А. Смолій писав: «Особливо помітний слід у поглядах народу на пи
тання землі та волі залишила визвольна війна 1648—1654 рр. За своєю основною 
рушійною силою, колом соціальних завдань, які вирішувалися в її ході, 
ступінню організованості це була селянська війна»62. Та й В.С. Степанков ще не 
так давно, посилаючись на ряд свідчень і документів, переконливо доводив, «що 
гетьманська адміністрація, намагаючись загальмувати розвиток антифеодальної 
боротьби трудящих, заборонила козакам страчувати українську шляхту та обме
жила прийом до війська шляхетських підданих»63.

Схоже, що з козаками трапилася миттєва метаморфоза, бо з інших праць 
довідуємося, що протягом XVI — першої половини XVII ст. вони відіграли важ
ливу роль у формуванні «якісно нового типу господарства — козацького, яке за 
своєю суттю було фермерським»64.

Але ж козаки ніколи в житті не потерпіли, щоб їх принизили до плуга. Вони 
ж бо вважали себе рицарями, шляхетними людьми, які служили шаблею коро
леві. Саме тому вони й повстали, що їх «до всякої домової незвичайной роботи 
пристановляли... хоч и син козацькій тую ж панщину мусіл робити і плату дава
ти, тое над козаками било»65. Не лише літописець, а й ряд інших джерел підтвер
джують самооцінку козаків, як людей рицарських. Зокрема, в інструкції послан
цям від Війська Запорізького до «королівської милості пана нашого милостиво
го» наказувалося «скаржитися на їх М. пп. державців і українських урядовців, 
які, маючи над нами владу, не так з нами, як годилося б з людьми рицарськими 
і слугами й к.м., а ще гірше, ніж з своїми невільниками, поводяться»66.

За лицарських людей мав козаків і король Польщі Владислав IV. Відома його 
відповідь на скарги козаків: «Дивуюся вам, що ви, лицарські люди, маючи при 
боці шаблі, скаржитеся».

Втім, В.С. Степанков дійшов висновку, що «в сільськогосподарському вироб
ництві Півдня України, що в якійсь мірі віддалено нагадувало ситуацію в 
Англії... процес становлення буржуазних відносин на початку XVII ст. відбував
ся найбурхливіше в землеробстві»67.

Усе було б добре у цих міркуваннях, якби не одна деталь: південь України на 
той час був заселений татарськими ордами, і займались вони екстенсивним кочо
вим скотарством. Козак же Нетяга-Голота з’являвся на півдні України, в диких 
чи килиїмських полях, щоб погуляти, з татарами позмагатися і при удачі: 

«Чоботи татарські істягав,
На свої козацькі ноги обував;
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Одежу істягав,
На свої козацькі плечі надівав;
Бархатний чилик із діймає,
На свою козацьку голову надіває;
Коня татарського за поводи взяв,
У город Січі припав,
Там собі п’є-гуляє
Поле килиїмське хвалить-вихваляє»6**.

Навряд чи з цієї та інших дум і пісень в уяві читача постане ідилічна картина 
Дикого поля, по якому «плугатарі з плугами йдуть». І якщо буржуазна етика 
первісного нагромадження капіталу не засуджує того, аби з когось щось 
«іздіймати», то вона категорично проти того, щоб це добро пропивати Пити-гу- 
ляти — це «доблесть» середньовічного рицаря, а не добропорядного буржуа, гос
подаря, фермера.

Якщо для фермера — того ж таки «гречкосія» — найліпше — це земля, і те, 
що вона приносить, то для козака «нічого немає кращого», як ясир дорослих та
тар і малих татарчат»69. Лицарі вважали за працю і те, що вони при оказії лупи
ли татарські чамбули, займали коней, волів, овець70. Цілком зрозумілими були 
їхні претензії, як людей служилих, на зарплату і «вольности козацкие», що їм 
дарували спочатку польський король, а потім і московський цар. Платили ж за 
те, що козаки мали б нести прикордонну, сторожову службу.

Чати розташовувались не на півдні України, а на українних землях Речі По
сполитої і Московського царства, межу яких умовно можна провести (використо
вуючи сучасну карту) від Тамбова через Воронеж, Білгород, Харків, Полтаву, 
Кременчук, Новомиргород, Балту, Ободівку (село Тростянецького району 
Вінницької області) до річки Ягорлик (притока р. Дністер).

Наприкінці XVII ст. мандрівник вимушений був «ночувати скрізь під відкри
тим небом, — тому що в усіх запорізьких і буджацьких землях, південніше Кри- 
лова... не зустрічав постійних і багатолюдних селищ»71. Навіть у 1736 р. очеви
дець писав: «У всій країні між Україною і Кримом немає міст, за винятком За
порізької станиці, яка не варта пристойного села»72.

Що ж до першої половини XVII ст., то найкращу хрестоматійну характерис
тику межі заселення дав французький інженер Гійом Боплан: «Кременчук — ос
таннє гарне і зручне місце для проживання... Далі тягнеться безлюдний край»73.

Принагідно зауважимо, що ще на початку XVI ст. (!) Голландія встановила 
європейський рекорд — половина населення жила в містах (51 %), а в столиці 
Англії у 1632 р. мешкало 317000 жителів74. На той же час, за свідченням Гійома 
Боплана, Київ «досить слабо заселене місто, що має не більше 5 чи 6 тисяч меш
канців», а що ж тоді порівнювати з Лондоном інші міста і містечка в Україні.

Можна заперечити: В.С. Степанков веде мову про становлення буржуазних 
відносин у сільському господарстві, але при недорозвинутості міст ні про яку 
капіталізацію села ке доводиться вести мову. Адже для того, щоб прогодувати та
ку кількість міщан, як у Нідерландах чи Англії, село мало б досягнути 
відповідного рівня агрокультури, продуктивності праці, стати споживачем про
мислових товарів.

За словами відомого дослідника капіталізму XV—XVII ст. Фернана Броделя, 
будинки англійських селян у першій половині XVII ст. перебудовувались, розши
рювались, поліпшувались, вікна стали склити, грубки пристосовувати для викори
стання кам’яного вугілля, з ’являється достатня кількість меблів, білизна, 
олив’яний посуд75. А якими побачив хати українських селян другої половини 
XVII ст. швед Яків Гільдебрандт: «Взагалі погано побудовані, покриті очеретом, з 
малими вигодами всередині. У хаті стоїть велика піч, де вони печуть і варять, а



зверху на ній сплять... Коли вони розпалять (в хаті), відсувають у стелі декілька от
ворів, щоб виходив дим. (Отже, не було димохода. Палили по-чорному. — СТ,) 
Замість шкляних вікон вони мають раму, затягнену свинячим бардюхом»76. Хатнє 

• начиння було дерев’яним чи глиняним. Хати будували без жодного цвяха. То ж чи 
багато такий селянин купував? А скільки продавав? Чи взагалі він щось продавав? 
Чи втягувався він у ринок товарів, праці, капіталу? Питання більш, ніж рито
ричні. А тому і твердження про формування буржуазних відносин у сільськогоспо
дарському виробництві півдня України більш, ніж сумнівні. Окрім усього, лише 
після приєднання Криму до Росії (1783 р.) розпочалося освоєння Півдня України. 
Отож, користуючись усталеними поняттями, доходимо висновку про те, що в роки 
Хмельниччини на терені Жашківщини біля села Охматова у січні 29, ЗО, 31, люто
му 1 (за новим стилем) 1655 р. відбулася Дрижипільська битва.

Московсько-козацьке військо зазнало раптового удару з боку польсько-та
тарського і потрапило в оточення.

Зазнавши великих втрат у живій силі, залишивши на полі бою значну 
кількість гармат, пороху, московсько-козацькому війську вдалося вирватися з 
оточення і відступити до Білої Церкви.

Битва не стала останньою ні для козаків, ні для поляків. Боротьба продовжу
валася. Продовжували витоптувати поля, палити села і міста, брати ясир. Насу
валася Руїна. Одним із кроків на шляху до неї і стала Дрижипільська битва.
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ЛІВОБЕРЕЖНЕ ПОДНІСТРОВ’Я 
В СЕРЕДИНІ XVIII СТОЛІТТЯ 
(за даними картографії)

Ігор САПОЖНИКОВ

«Бідні наши карти! Вони кровото
чать, порізані на полях брані, але 
найчастіше покромсані у високих 
кабінетах, в яких не чути стогонів 
розлучених братів та сестер, дітей 
та батьків, дідів та онуків...»

Nicolae Dabija (1990)

останні роки, особливо після створення Придністровської Молдавської 
республіки, в історичній літературі все більше розповсюджуються дві 
протилежні точки зору. З одного боку, молдавські вчені намагаються 

створити концепцію, згідно з якою вся територія цього державного утворення є 
споконвічною молдавською землею. З іншого боку, представники придністров
ської науки шукають докази того, що «с древнейших времен Левобережное При
днестровье — территория совместного проживания разных народов» і тому має за
лишатися самостійною державою1. В той самий час більшість українських істо
риків дивиться на цю дискусію згори, при цьому іноді складається враження, що 
вона їх зовсім не цікавить.

Автор репрезентованої статті не є політологом, і тому читачі не знайдуть в ній кон
кретних оцінок складної сучасної колізії у Придністров’ї. Проте, вивчаючи історію 
Північно-Західного Причорномор’я та українського козацтва у другій половині 
XVIII — на початку XIX століть, він ознайомився зі значною кількістю опублікова
них, але маловідомих джерел, які дозволяють подивиться на проблему по-новому, 
без істерії і популізму та поставити її вирішення на дійсно наукове підґрунтя.

Передусім маю підкреслити, що задля цього особливо важливо, на мій погляд, 
реконструювати етнодемографічну ситуацію, яка існувала в означеному регіоні 
напередодні першої російсько-турецької війни 1768—1774 рр. Справа в тому, що 
вже під час цієї війни і особливо у 1775—1793 роках, переважно в південній час
тині цього регіону, відбулася ціла низка важливих подій. Вони були пов’язані зі 
значними рухами великих мас населення, які наклали суттєвий відбиток на ство
рення сучасної етнографічної карти Лівобережного Подністров’я.

Ця тема має свою історіографію. Наскільки нам відомо, першим її торкнувся 
архієпископ Гавриїл (Розанов), який в 1848 р. навів дати заснування (освячення) 
православних церков усього Північного Причорномор’я. За його даними, з усіх 
храмів Лівобережного Придністров’я лише один, в с. Дороцькому, був заснова
ний в означений час, у 1768 р.2 У 1850-х роках протоієрей О. Лебединцев розшу
кав низку унікальних документів, які свідчать про існування православних цер
ков в Україні Ханській, тобто на території Буго-Дністровського межиріччя, до 
1769 р. Вони відзначені в с. Дороцькому, у Меловатому (з 1761 р.) та, можливо, 
у Погребах, Кочієрах та ін.3

Наступний етап вивчення проблеми пов’язаний з ім’ям О. Кочубинського. Він ви
користав кілька карт 1710—1750 рр., найбільш цікава з яких була виконана фран-
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цузом Р. Вагонді близько 1757 р. 
або трохи раніше. На жаль, від
повідна територія зображена на 
ній схематично, практично без 
населених пунктів4. Пізніше де
які аспекти теми зачепив В. Ко- 
чергін, який більш детально зу
пинився на історії м. Дубосари і 
його околиць вже після 1769 р.5 
Ціла низка цікавих спостере
жень про присутність турків і та
тар у Придністров’ї, а також про 
деякі більш ранні поселення 
(Чорне місто, Рашків або Кара- 
вул та ін.) міститься в працях 
відомого одеського географа та 
історика В. Петруня6.

У 1950-х роках, після знач
ної перерви, вивчення історії 
православного населення Ліво
бережного Придністров’я та 
усього Буго-Дністровського ме
жиріччя було поновлено. Робо
ти того часу присвячені пере
важно періоду після 1769 р. 
Проте у статті І.Койфмана є 
згадка про існування молдавсь
ких сіл Жура і Журка на лівому 

Подністров'я. 1737 р. (Фрагмент). берез і д н іс т р а вже у XVII ст.7 
Значно більший інтерес має для 

нас стаття О.Коцієвського, який узагальнив матеріали своїх попередників та ви
користав кілька карт 1730—1740-х рр., що зберігаються в Одеському історико- 
краєзнавчому музеї. Вчений дійшов висновку, що «большинство селений (ук
раїнських, російських і молдавських. — /.С.), которые были в Очаковской облас
ти ко времени ее освобождения [у 1789—1791 рр.], возникли, судя по показани
ям источников, не ранее 50—60-х гг. XVIII в.»8.

Пізніше до сказаного О. Коцієвським було додано дуже мало, крім даних про 
російських старообрядців, що були зібрані А. Бачинським9. Лише в останні роки 
з’явилися згадані на початку статті розробки молдавських і тираспольских 
дослідників. Тоді ж, у зв’язку з вивченням історії міста Хаджибея-Одеси та ук
раїнського козацтва в Північно-Західному Причорномор’ї, названих проблем 
торкалися автор цих рядків та інші дослідники10.

У даній статті ми вимушені обмежитися використанням переважно тих карто
графічних матеріалів, які не були помічені нашими попередниками. Для 
порівняння наведемо лише фрагмент згаданої О. Коцієвським російської карти 
1737 р. (Рис. 1), тим більше, що вона повністю ще не була опублікована11. Через 
те, що детальний аналіз усіх відомих нам карт регіону 1769—1770 рр. є немож
ливим, а характеристика доступних матеріалів навіть зі збірки В. Кордта 1931 р. 
зайняла б багато місця, тут будуть розглянуті лише дві карти з польського атла
су Річчі Занноні «Wizerunok powszechny Polski у Litwy. Służący do zrozumenia zbioru 
XXIV karta. Wystawionego prz.Rizzi Zannoni, Academiy Nauk Góttingenskiey. MDCCLXXII», 
надрукованого y l7 7 2 p .12
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Відомо, що в означений час територія Лівобережного Придністров’я входила 
до складу двох держав — Польського королівства (від с. Грушка до р. Ягорлик) та 
Кримського ханства (від с. Гоян до с. Незавертайлівка). Для реконструкції ситу
ації в першому районі особливе значення має карта № 23 з атласу Річчі Занноні. 
Вона називається «Karta granic Polski, zacząwszy od końca gór Karpackich w 
Siedmiogrodzie, aź do osady tatarów Bessarabskich; zawiezaiąca Mołdawią Pułnocna, Stepy 
tatarów Lipków, у wiciągnienie Dnestru od Chocima, aż do Benderu». Крім цього, на ній 
присутні французька і турецька назви. Карта виконана на високому професійно
му рівні і в межах кордонів Польщі має досить високу точність (Рис. 2). Щоб 
впевнитися в тому, що, незважаючи на цілу низку помилок, дана карта була зна
чним кроком вперед у розвитку топографії регіону, достатньо порівняти її з кар
тою 1737 р. (Рис. 1). Виходячи з того, що наступна карта атласу № 24 була знята 
після 1767 р., але явно до початку війни (Рис. 3), карту № 23 можна датувати 
приблизно тим же часом.

Отже, приступимо до опису населених пунктів, зафіксованих на даній карті 
від с. Грушка до польського кордону вниз по течії Дністра13. В районі сучасного 
с. Грушка на ній позначено невеличке село без церкви Mzana, назву якого можна 
обережно зівставити зі словами «мазана» або «мазанка». Наступним селом є 
Kiofsiermak (Kiefsirmask карти 1737 р.) [Кієфсшірмак — ?], яке знаходилось на 
місці с. Кузьмін. В ньому була церква (Рис. 2; порівн.: Рис. 1).

Далі йде містечко Kamencza (Kamieza карти 1737 р.) [Кам’янка], яке стоїть спра
ва від гирла однойменної річки. В долині цієї річки відмічено кілька сіл: Dymitrow 
[Димітрів, на правому березі], Christisza [Христиця, на лівому березі, біля шляху до 
Ямполя], Kamieńca [на правому березі] та інші (Рис. 2; порівн.: Рис. 1).

В гирлі річки Raskowa позначено містечко з укріпленням Raskow (Rashkow 
мали 1737 р.) [Рашків], розташоване на перехресті кількох шляхів. Раніше через 
нього проходив один з двох шляхів з Києва до Константинополя (Царграда), опи
саних не раніше 1715 р. російськими мандрівниками. Про Рашків вони повідо
мили: «Губернатор в оном местечке по 714 год был поляк, прозванием Песоцкий; 
и стоит то местечко меж гор высоких при реке Днестре, и проезд до него чрез го
ры ж с трудностию, и есть в том местечке 1 монастырь благочестивый Николая 
Чудотворца; а в 714 году вместо оного губернатора прислан из короны польской 
региментарь и с ним 100 человек жовнеров, и весьма ныне то местечко опустело 
и скудно»14. Трохи північніше від Рашкова, на лівому березі річки відзначено не
велике село без церкви Рорка [Попка], що знаходилось на місці сучасного села 
Валя-Адинка(Рис. 1—2).

Нижче Рашкова на березі Дністра знаходилось село с церквою Shronitz, про 
яке ті ж мандрівники писали: «От Рашкова до Строенцов [або Строєнець — J.C.] 
2 мили; дорога камениста, и гора єсть одна немалая, а стоит оное меж горами в до
лине; церковь в том селе архистратига Михаила, а речка под ним прозванием Вы- 
бравка близ Днестра»15. Далі, справа від устя ріки Bilocze [Білочі] на карті позна
чено однойменне село з церквою, а вище по долині цієї річки, на її правому березі 
та на шляху з Рашкова в Балту стояло велике село Klezczynce (Kouszenetz карти 
1737 р.) [Клешенці або Кошенець — ?]. Останнє можна впевнено зв’язувати з су
часним селом Шершенці (Рис. 1—2).

Нижче за течією Дністра, справа від гирла річки Meloczice [Мелошиця, Окна], 
розташовувалось однойменне село, яке має бути зівставлено з сучасним Мо- 
локішул-Маре. Вище за течією цієї ріки та її притоки, на якій зараз знаходиться 
с. Круті, до самого її перетину Кучманським шляхом (Kuczmansky Szłak) немає 
жодного населеного пункту. Неподалік від Мелошиці, на березі Дністра було се
ло із церквою Strecze [Стрежа або Стража — ?], на місці якого знаходиться село 
Серецей (Рис. 2).

ЛІВОБЕРЕЖНЕ ПОДНІСТРОВ’Я В СЕРЕДИНІ XVIII СТОЛІТТЯ
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Далі йде містечко з укріпленням Rybnice (Ribnitza карти 1737 р.) [Рибниця], 
причому воно позначено набагато вище устя однойменної річки, а сама ріка та її 
притоки зображені зі значними помилками. Важливо, що під 1715 р. Рибниця 
названа «пустым селом»16. Приблизно на тому місці, де зараз знаходиться 
залізничний вокзал м. Рибниці, Річчі Занноні розташував ще одне село с церк
вою Osalinca [Осалінка або Озалінка]. Трохи далі було велике село з храмом 
Zuczulyn [Жужулін або Зузулін, Зозулін — ?], яке існує в наш час під назвою Ги- 
дерім. Слідом за ним позначено село без церкви Buruczeny [Буручени або Буру- 
шени], яке, без сумніву, треба зіставити з сучасним селом Бутучень. Тут не
обхідно сказати про помітне зменшення на карті відстані між двома останніми се
лами (Рис. 2; порівн.: Рис. 1). В цілому, в міру наближення до кордону з Крим
ським ханством, карта стає все менш точною.

Трохи нижче від с. Бурушени на Дністрі знаходилось село з храмом Zura Polska 
[Жура Польська], а навпроти Zura Mołdawska. Це, без сумніву, сучасне село Жура. За 
ним, справа від гирла ріки Jaorlik Mokri [Ягорлик Мокрий] нанесено село Armatska 
[Арматське, Гарматське], відоме зараз як Хармацька. Не можна не помітити, що на
звана ліва притока Дністра нанесена невірно, і можна припустити, що автор мав на 
увазі р. Тростянець, хоча остання впадає не в Дністер, а в долину Ягорлика [Strumen 
Jaorliki R. карти]. Поки що неможливо зіставити з сучасними села, позначені на пра
вому березі Мокрого Ягорлика — Białka [Балка] и Mlinice [Млинище], хоча це мо
жуть бути села в долині р. Тростянця: Топали, Чорна, Кульна і навіть Нестоїта 
(Рис. 2). Останнім селом польскої частини лівого берега Дністра було Subolewka [Суб- 
олівка — ?], в якому була церква і яке зараз зветься Цибулівка (Рис. 2).

Перейдемо до аналізу ситуації в тій частині Лівобережного Придністров’я, 
яка в входила до складу Кримського ханства. Від с. Гоян до Парканів її можна 
відновити на підставі тієї самої карти. Першим ханським селом по Дністру був 
Jaorlik або Каупаг зліва від гирла р. Ягорлик, в якому було укріплення. Зараз це 
с. Гоян (Рис. 2). Російські мандрівники у 1715 р. так описали цю місцевість: «...а 
понеже Егорлык стоит при Днестре в долине, и подошли к нему еще 2 речки, име
нуемые Егорлыки, один большой, а другой меньшой, да с бендерской стороны вы
сокая гора, и тем Егорлыком окончилась польская граница. А владеет им крым
ский хан, и Дубосары от него в двух милях; за ханом же и тем Егорлыком и Дуба- 
сарами по 714 год управлял присланный от хана изменник Пляка, который был 
сотником в Новосергиевском, что близ Самары; а в Егорлыке жителей волохов и 
болгаров и жидов с 200 домов, и для христиан в том местечке Егорлыке есть цер
ковь великомученика Георгия, а фартеции никакой нет; а ныне тем Егорлыком 
вместо Пляки управляет сотник Егорлыцкий казак прозванием Апостас, а в Ду- 
басарах Хвастовский казак Гаврило Алейченкой, который прежде сего служил 
при Палее, а Пляка оставлен и живет в Дубасарах в рядовых казаках»17.

За Ягорликом була доволі велика фортеця Tatar-Kaynar, яка мала розташову
ватися біля с. Кочиєрь [Кочиєри] або м. Дубесар. Самі Dubresary (Dubosar карти 
1737 р.) [Дубосари] є окремо трохи нижче, але в них не позначено ні мечеті, ні 
церкви (Рис. 1—2). Неподалік стояло село Bialakew [Біляково], і хоча в ньому по
значена мечеть (Рис. 2), відомо, що раніше «оное село [Беляковка] Бендерского 
паши стоит при Днестре в лощине; церковь в нем христианская архистратига Ми
хаила; жилья в нем со 100 дворов, и живут болгары и волохи»18.

У наступному селі Taszlik (Taschlika карти 1737 p.) [Ташлик], справа від гирла 
однойменної річки також позначена мечеть (Рис. 2; порівн.: Рис. 1). У 1715 р. 
шлях від Біляківки та саме село описані таким чином: «От Беляковки до другого 
пашинского села, именуемого Ташлыка, 1 миля, дорога гладкая; а в одном месте 
есть по тракту гора, и та небольшая; стоит оное при Днестре ж на ровном месте, 
речка под ним названием Ташлык; живут волохи и болгары дворов з 200»19.
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Ще одне село з укріпленням мало назву Tatar-Aneskan (Aniscsani карти 1737 р.) 
та стояло на березі Дністра між гирлами рік Ташлик і Mangul [Мангул]. Якщо виз
нати, Щ9 остання річка є балкою Чорницею або Долгою, що впадає в Дністер між 
сучасними селами Тея і Красногорка, то тоді укріплення можна зв’язати з селом 
Бутор або його південними околицями. Зліва від гирла тієї самої балки нанесене се
ло з мечеттю Zubaszy [Зубаши], яке могло бути на місці згаданої Красногорки 
(Рис. 2; порівн.: Рис. 1).

Подальший аналіз карти ускладнений тим, що на карті балка Komorul [Кома
рова] впадає в Дністер не нижче гирла р. Бик, а набагато вище (Рис. 2). Така ж по
милка характерна для оглядової карти України Г. Л. де Боплана, яка була створе
на на століття раніше, та низки інших карт цієї традиції20. Виходячи з більш 
надійних прив’язок, розташованих на правому березі Дністра, село Olmassu [Ол- 
масу] з мечеттю на лівому березі трохи вище Бендерської фортеці, можна зв’яза
ти з сучасним селом Паркани, а точніше, з його північними околицями. Тоді се
ло Karakul [Каракуль] проти гирла ріки Bycul [Бик] маємо зіставити з селом Би
чок (Рис. 2).

В такому випадку ще три села з мечетями Komorul [Комарова], Czagar Palanka 
[Чагар-Паланка] і As-Beg [Аз-Бег] разом з усією досить довгою долиною Комаро
вої балки та ще однією долиною Koronmich-Irmac мають розміститися на відстані 
З—5 км, що маловірогідно. Можна лише припустити, що село з мечеттю Tatar- 
Kuban [Татар-Кубан], яке відмічене на правому березі Комарової балки, виходя
чи з взаєморозташування з характерним вигином Дністра, є сучасним с. Ме- 
леєшть (Малаєшти) (Рис. 2).

Ситуація нижче Бендер майже до самого місця впадіння Дністра в лиман 
зафіксована вже на наступній карті (№ 24) атласу Річчі Занноні. Її повна назва 
«Karta granic Polski, zacząvszi od Baity, ab do rzeki Sina-Woda, zawieraląca slobody 
kozakow Human’skich, у Zaporohowskich; stepy Tatarów, Oczakowskich, 
Bessaraskich, у Nogayskich z ich Ordami, tak ie w roku M.DCC.LXVII [1767] Han- 
Krymsky posadzal. Znayduie się tu  ieszc, dalsze Wyciągnienie Bogu, у Dniestry; 
Dnieper także od Porogow, aż do wpadnienia w Morze Czarne»21. Відразу ж підкрес
лимо, що ця карта (Рис. 3) є менш точною, ніж попередня. На ній присутня ціла 
низка помилок, особливо в степовій частині Буго-Дністровського межиріччя та 
березі Чорного моря, яких немає навіть на згаданій карті Г.Л. де Боплана. Треба 
сказати, що ця карта не зовсім збігається і з описаною вище картою (№ 23) того 
ж автора. Так, село Tatar-Kuban названо на ній вже Iik-Kuban, є і інші, хоча і 
менш суттєві розбіжності. Проте за кількістю нанесених населених пунктів в 
Очаківській області вона є кращою з усіх відомих карт того часу.

Топографія долини Дністра від Бендер до краю карти доволі заплутана через 
те, що три позначені тут ліві притоки Дністра знаходяться на ній явно не на своїх 
місцях. У цьому випадку знов не залишається нічого іншого, як виходити з 
прив’язки до Бендерської фортеці. Тоді укріплення lik Palanka, що навпроти 
фортеці, має співпадати з сучасними с.Тирнаука [Тернівка] або сел.Тирасполул 
Ноу [Новий Тирасполь]. Далі позначена ріка Kurczagan Souni [Долина Кучурга- 
на], на берегах якої немає жодного населеного пункту. Насправді тут має бути 
балка Колкотова, яка впадає в Дністер в південній частині с. Суклея (Рис. 3).

Наступною долиною є Tabannak [Табанак]. Вона довга, з озером в верхів’ях. На 
всьому протязі від Суклеї до Кучургану лише балка Красна, що впадає в долину 
Дністра між селами Хлинє (Глинє) і Коротне та закінчується однойменним озером 
чи лиманом в гирлі, може підійти на її роль. На правому березі цієї долини 
відмічені села: Abulgasi [Абулгасі] з мечеттю, Tschorbut [Чорбут] (Чобурчиу або Чо- 
бручі, з церквою) і lęgni Piska [Єгні Піска] з мечеттю. На її лівому березі були села 
Eski-Piska [Ескі Піска] і Mourad-Kerai-Kioy [Мурад-Кераї-Кіой, Коротне — ?], в
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обох були мечеті (Рис. 3). Таке зістав
лення двох долин з Колкотовою та 
Красною балками підтверджується 
тим, що тоді майже точно співпадає 
місцезнаходження с.Чобручі. Крім то
го, гирло балки Колкотової (Кучурган 
карти) непогано співвідноситься з 
тим, що воно-знаходиться проти села 
Tukana [Кицкань] на правому березі 
ріки. Гирло балки Красної (Табанака 
мали), в свою чергу, майже проти
стоїть селу Talmaza [Талмаз] з мечет
тю та укріпленням в гирлі долини 
Юштубей (Штубей) на тому ж березі 
Дністра. На користь сказаного гово
рить і наявність великого витягнутого 
острова на Дністрі, що проти гирла Та
банака. Його можна зіставити з части
ною заплавного острова, що відділяє 
головне русло Дністра від його лівого 
рукава Турунчука (Рис. 3).

Виявляється, що тільки третя від 
Бендер ліва притока Дністра карти, 
що має озеро у середній частині, мо-

Карта №23 з атласу Річні Занноні 1772 р. ж е  бути Кучурганом. Він зветься
(Фрагмент). Busau, a на його правому березі біля

устя озера позначено село Kesfen [Ке- 
сфен] з мечеттю. В такому випадку три села — Ibrahim-Temruk [Ібрагим-Темрюк] 
з мечеттю, lęgni Czarne [Єгни Чарне, Нове Чорне] і Asrak [Асрак] з укріпленням 
на острові мають знаходитись на місці сучасних м. Дністровськ і с. Незавер- 
тайлівка (Рис. 3).

Залишається додати, що на лівому березі долини Busau [Кучургана — ?], про
ти Нового Чорного розташовувалось село з мечеттю Tatar Kazan [Татар-Казан], а 
частково видна на карті долина з озером і селом Kujalicz [Куяльник — ?] з мечет
тю може поки що умовно розглядатися як верхів’я р. Барабой (Рис. 3).

Цікаво, що обидві карти Річчі Занноні в квітні 1779 р. були піддані критиці 
самою російською імператрицею. Справа в тому, що в ході переговорів по підпи
санню Айналі-Кавакської конвенції від 10 березня 1779 р. російська сторона ви
магала повний список населених місць усієї Очаківської області. Турецькі дипло
мати надали такий, але він був виконаний у вигляді виписки з цих карт, нібито 
опублікованих в Лондоні в 1779 р.22 Отримавши список, Катерина II надіслала 
своєму посланцю в Константинополі О.Стахієву такий рескрипт: «...недостаточ
на, врученная Вам выписка из старой польской карты 1772 г. о тамошних селе
ниях и урочищах, к положению предела. Ибо, происходившею между тем вой
ною, многие жилые места могли, с одной стороны, опустеть, а с другой, прежде 
необитанные — заселиться. ...Надлежит Вам... требовать от Порты... именной 
расписки, с обозначением числа и рода жителей в наличных деревнях и селениях 
того края, [до якої б] присовокуплено было формальной запискою точное обнаде
живание о недопущении в оные никаких бродяг, а особливо беглецов из трех со
седних областей: российской, польской и татарской»23.

Як бачимо, вже в ті роки визнавалась суттєва зміна усієї демографічної ситу
ації в Очаківській області взагалі і Лівобережному Приднестров’ї зокрема, яка
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сталася під час першої російсько-ту
рецької війни. Однак для нас даний 
список становить певний інтерес, 
оскільки в ньому вказані назви «ту
рецько-татарських» селищ та «місць і 
урочищ», що належать буджацьким 
та едисанським татарам. Крім того, в 
ньому є більш вірні російські транс
крипції наведених нами вище тюрксь
ких назв населених пунктів. Вони ви
правлені турецькими чиновниками і, 
можливо, російськими перекладча- 
ми. Наведемо ці назви за картами 
Річчі Занноні і даним списком:
Jaorlik або Каупаг — Кайнар; Tatar- 
Kaynar — Татар-Кайнар; Dubresary —
Добрусари; Bialakew — Ак-Кіой (?);
Taszlik — Татазлик; Tatar-Aneskan —
Татар-Анескан; Zubaszy — Зубас- 
Кизі; Komorni — Кумрул; Czagar 
Palanka — Кені-Агар-Паланка; As- 
Beg — Хас Бей; Tatar-Kuban або Iik- 
Kuban — Икилмиш-Кубан; Karakul —
Кара-Кіой; Olmassu — Олмаз-Су; lik 
Palanka — Икилмиш-Кале; Abulga- 
si — Абулгазі; Tschorbut (Чобручі) — 
нема співпадаючої назви; lęgni 
Piska — Єні-Піска; Mourad-Kerai-Kioy — Мурад-Гірей-Кіой; Ibrahim-Temruk — 
Ібрагім-Темрюк; lęgni Czarne — Єні Карзене; Asrak — Асрак; Kesfen — Кефе24. 
Неважко помітити, що наш варіант читання деяких назв, як і їхня транскрипція 
Річчі Занноні, суттєво відрізняється від варіанту турецького списку 1779 р. Про
те до знайомства з англійським виданням атласу 1779 р. (якщо таке насправді 
існує) утримаємось від остаточних висновків.

Навіть попереднє ознайомлення з назвами сіл і аулів південнної частини Ліво
бережного Придністров’я, зафіксованих у 1768 р., дозволяє зробити висновок, 
що більшість з них є тюркськими. Виняток становлять Білякове або Біляківка, 
Нове Чорне і можливо Дубосари, але не треба забувати, що вони, як і низка інших 
топонімів і гідронімів Північно-Західного Причорномор’я, можуть мати дота- 
тарське походження. Правда, як це добре видно з наведених описів Ягорлика, 
Дубосар, Ташлика і Біляківки 1715р., переважання тюркських назв зовсім не оз
начає, що у 1768 р. все населення району було мусульманським. Так, в с.Чобручі 
в цей час відмічена церква, і, найімовірніше, в ньому мешкали росіяни-не- 
красівці25.

Загалом на підставі аналізу карт можна зробити такі висновки. До середини 
XVIII ст. ми не маємо даних про масове переселення в північну (польську) части
ну Лівобережного Придністров’я молдаван та представників інших національно
стей. Винятком є згадка І. Койфмана про молдавські села Жура і Журка (Жура 
Польська — ?) у XVII ст. Добре видно, що на момент створення карти майже всі 
населені пункти, за винятком, може, тільки с. Кієфсшірмак, мали старо- 
слав’янські або типово українські назви. Те ж саме стосується і гідронімів. Якщо 
додати до сказаного, що ще раніше, у 1715 р. в жодному з цих сіл не помічено 
ніякого іншого населення, крім українського, то виявляється, що процес

Карта № 24 з атласу Річчі Занноні 1772 р. 

(Фрагмент).
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міграції молдаван на лівий берег Дністра в цьому районі в середині XVIII ст. або 
не почався, або був малоінтенсивним. В усякому разі, якщо така міграція і мала 
місце, то до того часу вона практично не позначилася на топоніміці цієї частини 
Подністров’я.

В південній частині регіону картина була зовсім іншою. У 1715 р. молдавани 
вже мешкали у Ягорлику (Єгорлику або Гоянах), Біляківці (Білонах) і Ташлику. 
Важливо, що разом з ними названі болгари, і цей факт значно змінює сучасні уяв
лення про час, в який представники цього слов’янського народу з’явились у 
Північному Причорномор’ї26. Крім того, в Ягорлику відмічені євреї. Дуже ціка
вою є звістка про перебування у Ягорлику і Дубосарах у 1714—1715 рр. ук
раїнських козаків. Зі слів мандрівників не зовсім зрозуміло, про яких саме ко
заків йдеться. Виходячи з того, що в той час у названих містечках було по сотні 
козаків, модша припустити, що це були запорожці, які знаходились на службі 
Кримського ханства. Найімовірніше, вони охороняли кордон з Польщею по 
рікам Ягорлик і Кодима.

Є усі підстави вважати, що в цей період відносної стабілізації (до 1735 р.) вла
да Криму була зацікавлена в заселенні Очаківскої області. В липні 1726 р. молда
вани відмічені в селі «Моловате» (Меловатому) на лівому березі Дністра27. Проте 
залучались і інші переселенці. Так, для того ж часу маємо повідомлення про те, 
що «четыре тысячи кубанских татар селятся вблизи польских границ..., но жите
ли Очакова, Бендер и Белгорода не с любовью встречают эти новые колонии, так 
как от этого они теряют самые плодородные участки земли»28.

Про подальшу долю запорожців, які знаходились вздовж польського кордону, 
поки що майже нічого не відомо. Логічно припустити, що вони повернулись на 
Дніпро після переходу Запорозької Січі під російську владу у 1734 р. Одначе 
якась їхня частина могла залишитися у Придністров’ї. В усякому разі під час 
війни 1735—1739 рр. відмічені бойові дії проти російської армії об’єднаних за
гонів запорожців, некрасівців і ногайців Буджацької орди. Цікаво, що саме до то
го часу відносится перша згадка терміну «Україна Ханська». Вона присутня в ра
порті російського шпигуна молдаванина Лупула, що датується серпнем 1737 р., і 
стосується всієї Очаківської області29.

Не виключено, що одразу після цієї війни до Лівобережного Придністров’я по
чали переселятися з Кубані козаки-некрасівці. У 1740—1750-х роках вони 
кілька разів згадуються на Дністрі30, хоча самі вони пізніше датували час своєї 
появи тут 1750-ми рр.31 Здається, що в той самий час відновлюється і міграція до 
цього району і далі по долинах Ягорлика і Кодими молдавського населення, яке 
набрало сили у 1760-ті роки. Сказане чітко фіксується також фактами освячення 
церков в Меловатому і Дороцькому у 1761 і 1769 рр. Не випадково у лютому 
1769 р. термін «Ханська Україна» був вперше використаний у переліку титулів 
молдавських митрополитів32.

Отже, з 1714 до початку 1769 років в південній частині Лівобережного 
Придністров’я були присутні кримські і буджацькі татари, українські козаки, 
молдавани, некрасівці, болгари і навіть євреї. У 1770 р., в ході наступної 
російсько-турецької війни більшість Єдисанської і якась частина Буджацької но
гайських орд, відповідно до угоди з російським урядом, залишили Очаківську об
ласть. Після цього шлях для масової міграції християн до Ханської України був 
знов відкритий33.

Хоча аналіз наступних подій виходить за рамки теми даної статті, скажемо 
про них декілька слів. Важливо, що у відповідь на процитовану вище вимогу Ка
терини II турки в липні 1779 р. передали російській стороні новий «Реєстр насе
лених пунктів Очаківської області». Таким чином ми отримали документ, який 
досі не був детально проаналізований, хоча має винятково важливе значення.
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На жаль, цей реєстр далеко не повний. В ньому немає даних про села Лівобе
режжя Дністра нижче Суклеї, а також всього «кута» між гирлом Куяльницького 
лиману, лівим берегом Дністровського лиману і берегом Чорного моря. Імперат
риця була права, бо ціла низка населених пунктів регіону, відмічених Річчі Зан- 
ноні у 1768 р., в 1779 р. зникла без сліду. Більша частина з них належала буд- 
жацьким татарам. Водночас, назви деяких сіл настільки змінилися, що іноді їх 
майже неможливо зіставити з попередніми. Отже, в 1779 р. в означеній нами ча
стині Лівобережного Придністров’я було 11 сіл. Перші чотири з них відносились 
до Бендер: Suchiunli [Суклея] у 6 годинах від Сари-Су [Кучургана]; Рагсап [Пар
кани]; Chilacu, 40 будинків [Зубаші, Красногірка — ?] і Taslik, 5—6 буд. [Таш- 
лик]. Решта належала Дубосарам: Torchia (?), 250 буд. на річці Тульчі [балка Те- 
муш або Красна]; Constansa, 40—50 буд. і Nevharit, 50 буд. на тій самій долині; 
місто Tombassar [Дубосари]; Molovana, ЗО буд. [Моловата]; Соіапа, 10 буд. [Гоя- 
ни] на р.Бергорлик [Ягорлик] і Shesfebulca, 10 буд. [Дубау або Дубове — ?] на тій 
же річці34.

В реєстрі не вказаний національний склад мешканців названих сіл. Проте лег
ко помітити, що порівняно з 1715 р., кількість жителів у двох з них істотно ско
ротилась: у Ягорлику з 200 до 10, а у Ташлику — з 200 до 5—6 будинків. Можна 
зробити висновок, що процес залюдненості Лівобережного Дністра, принаймні, в 
межах Очаківської області, у 1714—1779 роках був складним і переривчастим. 
Більш того, під час війн 1735—1739, 1768—1774, а також 1787—1791 років ма
ли місце зворотні міграції не лише мусульман, а й християн. Виселення ос- 
таннніх було обумовлене як набігами ногайців, так і прямими насильницькими 
виводами мешканців цілих сел на територію Туреччини35.

Отже, підведемо підсумки. Уся північна частина сучасного Лівобережного 
Придністров’я в середині XVIII ст. була заселена переважно українцями і перебу
вала під владою Польщі. В південній частині регіону у 1715—1768 рр. і пізніше 
відбувалися більш складні етнічні процеси, в яких, дійсно, брали участь представ
ники різних народів, у тому числі запорозькі козаки і українці Поділля. Проте всі 
вони (можливо, за винятком двох останніх груп) мають разглядатися як населен
ня, що прийшло на ці землі. Даний висновок заснований на тому, що ще у XII — 
на початку XIII ст. цей регіон входив до складу Галицько-Волинського князівства. 
З 1363 р., після битви під Синіми Водами, аж до самого початку XVI ст. територія 
входила спочатку до складу Великого Литовського князівства, а пізніше Поль
ського королівства. Весь цей час Буго-Дністровське межиріччя було заселено пе
реважно українцями36.

Треба підкреслити, що поляки у Зборівській мирній угоді, підписаній з 
Б. Хмельницьким у вересні 1649 р., визнали споконвічну належність цієї землі до 
України. Добре розуміли це і молдавські духовні лідери, коли у 1769-1783 рр. нази
вали усі православні приходи Очаківської області Україною Ханською, а не Татар
ською Волощиною37. Саме тому переселення українців до Буго-Дністровського ме
жиріччя у XVII—XVIII ст. можна вважати поверненням на свої історичні землі.
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ЩОДЕННИКИ*

Володимир ВИННИЧЕНКО

1931
січня. «Цивілізація» все більше й більше дає тріщини. Задуха стає 
помітні-ша- Криза збільшується навіть у Франції. Ідеологи буржуазії по- 
чинають з усе серйознішою іскрою паніки в очах поглядати в бік СССР. 

Вони ж, бідолахи, нічого не знають: чи довго тягтиметься криза, як вона 
закінчиться, що чекає на їхню «цивілізацію».

— Трагічний вигляд Глущів. Здається, чергова сварка... за розбиту тарілку. 
Наша п’ятниця — без дам. Дипломатична чи дійсна хвороба завадила прийти?

3 січня. Деякі жінки гублять пошану до мужчини, як тільки вони з ним по
сплять. Який би він не був геніяльний, цінний, знаменитий, всевладний, страш
ний чи недосяжний для інших (та й для них до коїтуса) — після близости стате
вої він стає в їхніх очах випорожненим від усіх своїх цінностів. Через те великі 
люди рідко мають пошану до своїх жінок. Через те часто вульгарні баби команду
ють геніяльними вченими.

4 січня. Є такі нещасні люди, що впадають у тоскний страх перед порожнечею. 
Через те вони не виносять бути наодинці з собою і готові виносити найбільшу 
нудьгу, бо вона є не порожнеча. Через те кінотеатри мають такий колосальний 
попит. 255 мільйонів щодня буває в кіні на земній плянеті.

5 січня. «Високі політичні інтереси нації» скупчені на смерті Жоффра1. Помер 
професійний убивник мільйонів людей. І родичі та близькі тих мільйонів убитих 
оплакують смерть людини, що їх посиротила. Жалоба по всій країні. Вся преса по
вна лицемірних, фальшивих зітхань і ридань. Тепер, розуміється, будуть ставити 
пам’ятника «героєві», який у життю нічого, крім убивання людей, не вмів робити.

6 січня. Характерна риса сучасної Франції — імпотенція, політична, соціяль- 
на, літературна, мистецька і т.і. Французька буржуазія тільки вдає сильну, здат
ну до всього, як удає зруйнований дідок, що він ще може залицятися.

8 січня. Німеччина дійшла надзвичайного відкриття й революціонізму: вона 
запропонувала плебісцит у справі роззброєння. Народи, мовляв, хай самі ска
жуть, чи хочуть вони роззброюватись, Від цієї ідеї недалеко, розуміється, й до

* Продовження. Початок див. у №№ 3, 4 за 2000 р.
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ідеї, що питання війни повинно рішатися народом, плебісцитом, а не королями й 
парляментами. Цікаво, що ніхто ніколи не ставив питання плебісциту щодо 
війни. Кожна країна повинна дати зобов’язання зачинати війну тільки після по
зитивного результату плебісциту. Країна, що зачне війну без плебісциту, вва
жається за ворога всього світу й підлягає всім санкціям.

11 січня. Справжній комунізм, інтегральний, що рівний щастю, буде тільки 
тоді, коли людство зможе робити клімат. У такій вічній вогкості, сльоті, безсоняш- 
ності, як у Франції, неможливо уявити собі щасливе життя. Розганяти хмари чи 
наганяти їх кудись треба — це буде насущне завдання людства, практична, госпо
дарська потреба. Розуміється, коли людство буде єдине і багате, коли сили його ви
трачатимуться раціонально, то нема сумніву, що воно з цим завданням справиться.

12 січня. Перелякана Америка починає подавати голос про «початок ліквідації 
кризи». Але всі розуміють, що цей голос — тільки підбадьорювання.

Цікаво, що надумає світовий імперіалізм у цій ситуації? Стаючи на його 
місце, здається, найрозсудливіша тактика — перечікування. Хай, мовляв, роз
смоктується чиряк сам. Хірурги вони погані і можуть погіршити стан або навіть 
довести до гарячки весь організм, що може прибирати форму війни.

14 січня. Коха лежить. Скандал: натюрист не повинен хворіти. І от маєш! А 
тим паче, що так хвалилися тим, що не хворіємо. Треба хоч собі не захворіти й 
підтримати честь режиму.

16 січня. Цікавий приклад, як у надрах старого суспільства зароджуються ідеї 
нових суспільних форм і як вони не можуть бути наповнені реальним змістом у 
цьому суспільстві. Бріян і К° вовтузяться тепер з ідеєю федерації Європи. Безу
мовно, це ідея нової форми. Але ця форма може охоплювати тільки новий зміст. 
Бріян і К° хочуть влити старе вино в нові міхи. Дурна робота. Нові міхи не 
поліпшать поганої, скислої якости старого вина капіталізму. Ідея мусіла народи
тися. Мусіла бити по найчавунніших головах. Але ні ці голови, ні тим паче весь 
їхній лад не призвані до реалізації її. Вона є провозвісницею нових голів і нового 
ладу, які мають прийти й здійснити її.

19 січня. Перепелицина2 гидь у переказі Севрюків. Лишили писальну машин
ку на схов. Продав, а гроші проїв і пропив з Жанною. Те саме з костюмом м-ме Се- 
врюк. Захопив чужі гроші, що повинен був передати, прожер і пропив. Огидний 
паразит не вважає за потрібне навіть виправдуватись.

21 січня. Ми (розумове бюро, підсвідомість, воля) боремося з хворобою досить 
успішно... Ні болів ніяких, ні втоми великої. Ходжу, їм, працюю, думаю. Тільки 
час від часу розумове бюро кличе на пораду підсвідомість та волю й рішуче, 
настійно повторює постанову про боротьбу і заклик до підсвідомости нещадно би
ти й душити ворога — мікробню.

25 січня. Цікаво, як довго треба було різним Річицьким (яким, напевно, доручено 
розглянути «Щастя») знайти потрібні докази, що ця річ є дрібнобуржуазна? Власне, 
трошки дивно: чого так довго шукати доказів, коли досить просто зробити так, як ро
билося досі: сказати, що це — дрібнобуржуазна писанина, шкідлива й облудна — та 
й годі. Отже те, що вже два місяці нема такої заяви, здається, має бути за ознаку, що 
на цей раз такі цуценята як Річицький, Демченко та інші не годяться. Можливо, що 
й щось більше, ніж «дрібнобуржуазність», було помічене в цій праці?

26 січня. Знову французька буржуазія тупцює біля урядових ночов, знову 
складається уряд. Доручено Лавалеві3. Але скільки їх іще перебуде, поки вмос
тяться біля ночов так, щоб кожна група могла мати свою порцію?

— Білогвардійці покладають тепер надії на... «авось», а тим часом роса очі 
виїдає.

— Надзвичайно все ж таки цікаво, як уперто капіталістичні кляси не хочуть 
бачити причини того комплікованого зла, що розгортається перед їхніми очима
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все більше та більше. Війна минула, світова криза, війна майбутня... Клясова 
морфіноманія робить найрозумніших людей просто дурними, тупими людьми, 
що не здатні бачити й розуміти найясніших речей.

31 січня. Закон рівноваги сил найкраще відчувається в чистій природі. Ски
нувши з себе всю «нечисту» обстановку (місто, кімнату, одяг), виставивши голе, 
«чисте» тіло під промені сонця, полежавши тільки з чверть години, почуваєш, як 
входиш в якусь велетенську рівновагу сил, як усі колючі чи тяжкі моменти тво
го буття розтають, дрібнішають, зникають.

2 лютого. Драматичний випадок: загубив перо. Насамперед, це те перо, що бу
ло моїм товаришем у писанні «Щастя», «Пророка»,4 «Намиста»5. А друге те, що 
нема ким його тут замінити. Без пера ж існування стає порожнім. Позбавленим 
мети і змісту. Отже, рятуючи своє життя, пішов до фотелю шукати... Облазив усю 
стежку, обмацав усі скелі. Нема. Знову почав спускатися, знову почав перегорта
ти всі сухі гіллячки і гілки сосен. І раптом у віточці зеленої, малюсінької сосни 
побачив чорну паличку з наліпленим білим папірцем. Воно, моє про, мій това
риш! Я поцілував його.

4 лютого. Студіювання «Капіталу»6.
5 лютого. Перший читач «Щастя» сказав, прочитавши половину, що тисячі 

відберуть собі життя, бо їм віднімається бога і всю віру їхню. Прочитавши всю 
книгу, він сказав, що вона «перевертає голову»...

9 лютого. Почування радости життя і любови до Кохи, безперестанне, сильне, 
невтримне. Відчування відновленої рівноваги, усунення кривоваги, викликаної 
подорожжю. Затишок дому, звичайна обстановка, спокій, тиша. А головне — 
намічення плянів роботи, перерваних мандрівкою.

13 лютого. Що більше думаю над справою «Щастя», то виразніше бачу, що ви
ходить дуже складна історія. Ухвала книги тягне за собою силу всяких консек- 
венцій. Насамперед, перегляд усіх постанов про мене, як про «ворога народу», а 
найпаче перегляд постанови 5 з’їзду Рад про поставлення мене поза законом7. 
Далі перегляд постанови як про агента європейських держав8. Далі як про рене
гата, зрадника, контрреволюціонера. Далі як про дрібного буржуя, занепадника, 
неморальника. Наслідком цього мав би бути осуд усіх тих, хто досі виступали 
проти мене в пресі чи на зібраннях. Ухвала цієї книги — це є визнання своїх по
милок і несправедливостей до мене з боку керівних центрів. Хіба ж це можливе?

14 лютого. На виставі групи малярів, що досить сміливо назвала себе «Le 
Seconde Generation»9. Крім праць Глущенка та кількох картин інших, уся «дру
га» генерація — досить бідненьке явище.

23 лютого. Зібралася Конференція «Федерації Європи». Питання поки що ма
леньке: що робити з величезними запасами хліба по різних країнах, куди його 
діти. По деяких країнах уже топлять зерном, бо воно дешевше за вугілля. Але й 
вугілля теж є немалі запаси. Біда! Правда, є по цих країнах мільйонів з 20-25 без
робітних, голодних людей, які чудесно могли б ці запаси з ’їсти. І здається, так 
просто та легко розв’язати це «трудне» питання: віддати хліб тим, хто його не 
має, хто його потребує, хто пухне з голоду. Але в Конференції таке вирішення 
навіть не підноситься ніким. А коли б піднеслося ким-небудь, то на нього поди
вились би як на божевільного або... як на комуніста.

28 лютого. Цікаве, хоч і не дивне вже тепер мені явище: круг нас є цілий ряд лю
дей, молодих, здорових, матеріяльно більш-менш забезпечених, одне слово, задово
лених у насущних головних потребах. І вони, незважаючи на це, почувають себе... 
майже нещасними в житті. Наприклад, Глущі. Вони зовсім легко могли б будувати 
собі хороше, веселе, повне, гармонійне життя. Вони мають молодість, здоров’я, кра
су, любу працю. Мають помешкання, одяг, їжу. Мають свободу і багато вільного ча
су. Мають, нарешті, родину, задоволення статевих потреб, інстинкту. Отже, всі пе



редумови до свідомого й успішного творення щастя. Але вони живуть у постійному 
невдоволенні, пригніченні, сварках, гризні, часом у ненависті одне до одного, в 
наріканнях і в страху перед порожнечею часу. Одне слово, майже нещасні. А могли 
б бути майже щасливі, коли б з дитинства не всмоктали тої моральної й побутової от
рути, що не дає їм навіть уявити собі, що вони могли б бути щасливі.

1 березня. Впала просто думка в голову: а чи там, у Харкові, читає хто-небудь. 
«Щастя»? Чи не пояснюється мовчання тим, що Скрипникові просто не було ні ча
су, ні охоти навіть зазирнути до рукопису і він (рукопис) лежить собі десь на столі чи 
в шухляді? А я тут собі уявляю, що там його читають, сперечаються, дискутують, не 
знають, як вирішити, як вийти з складної ситуації, створеної цією роботою. Чи не 
подібний же я до якоїсь Жадки10, що, пишучи про себе в образі Івонки11, щиро вва
жає, що кожний буде так само зацікавлений її твором, як і вона сама, аби тільки по
пав до рук? Кожний має нахил перебільшувати значення і цінність продукту свого 
виробу, своєї витраченої енергії. Цінність цього виробу для автора — наявна, без
сумнівна і виміряна витратою енергії. І що більше тої енергії витрачено, то робота 
суб’єктивно здається йому ціннішою. А об’єктивно вона може бути зміряна нулем.

9 березня. Нова спроба боротьби з тютюном. Підготовка грунту. Попередній 
обстріл підсвідомости.

— На лекції Кайзерлінга12. Сивий, високий дід з гострою бородою. У фраку, 
нагадує фокусників. Півтори години балаканини «філософа» буржуазії, визнано
го, ушанованого, авторитетного, дали мені велике задоволення і піддали бадьоро- 
сти: коли такі їхні вожді й ідеологи, коли вони спроможні оце виставити як своє 
останнє слово мудрости, то загибель їхня не так далеко. Вся мудрість: любов до 
ближнього. Нічого іншого буржуазія не могла з себе видушити.

17 березня. Цікавий приклад того, як матеріяльна залежність і примус міняють не 
тільки зверхній вигляд світогляду, а навіть суть його. Глущ у початках тільки при
стосувався до радвлади. Не маючи ніяких соціялістичних переконань, він удавав 
прихильника соціялістичної влади й революції. Це давало йому можність дещо заро
бити в закордонних радянських установах. Але дедалі це механічне висловлювання 
прихильности потягло, за законом дієвої рівноваги сил, виникання справжньої при
хильносте Ця прихильність своєю чергою викликала певну ідеологію, обоснования 
ідейне, вкладення в якусь систему. І тепер цей процес уже йде безупинно.

19 березня. «Социалистический Вестник» доводить, що Абрамович13 не був в 
СССР з 1920 р., так що приїхати для директив у 1928 (чи 29, чи ЗО) він не міг. А весь 
процес, мовляв, збудований на цьому факті. Коли ж, мовляв, цей факт — невірний, 
то і все інше невірне. Звичайне хапання за формальний бік усіх нечесних з собою лю
дей. Припустімо, що Абрамович, дійсно, не був в СССР і цей доказ у процесі «не ви
тримує критики». Але це ще не доводить, що меншевики не бажають загибелі рад
влади і диктатури пролетаріяту. Це є сутнє, важне, і за це судять їх і II Інтер
націонал. І ще одна нечесність з собою. Вони, мовляв, не хочуть повставати проти 
радвлади, вони проти інтервенції, саботажу, шкідництва і т.д. Але вони — за демо
кратію. Не вмер Данило, болячка вдавила. Домагаючись демократії й будучи актив
ними й послідовними, вони мусять домагатися загибелі радвлади, вони мусять 
прийти до повстання, до інтервенції, до саботажу, шкідництва і т. і., бо ж вони засу
джують себе на цілковиту бездіяльність, пасивність, непослідовність і т. і. І їх су
дять якраз за оцю суть їхнього домагання, а не за той чи інший формальний факт.

20 березня. Чаплін14 їздить тріюмфальним походом по Європі, беручи одну за од
ною столицю. Уряди всіх країн роблять йому офіціяльні прийоми, бенкети, чіпляють 
на нього ордени. На вокзалах тисячка юрби вчиняють йому овації, носять на руках і 
напівзадушують у виявах свого захвату й обоговлення. В чому річ? Чого раптом уся 
Європа так оцінила Чапліна? Чого вона якраз тепер робить цю оцінку? Чого такий 
бурхливий, навіть трохи істеричний вияв цієї оцінки? Невже, дійсно, Чаплін такий
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геніяльний актор, такий глибоко цінний автор п’єс? Тверезо підходячи до розгляду 
цінностів Чапліна, неважко побачити, що ні про яку геніяльність тут мови не може 
бути. У перших своїх ролях це — просто клоун, паяц, навіть не актор. Комічна повер
ховість, напівідіотський вираз лиця звернули на себе увагу і дали змогу дальших ви
ступів. Потім комічність і ідіотськість, клоунство та паяцтво почали підмальовува
тись «ідейністю». «Ідейність» та була досить убога. Придуркуватий, смішний тип 
терпить скрізь знущання й невдачі. Та й годі. Вічно один і той самий дурень в різних 
ситуаціях. На цій підставі дехто готов був зарахувати Чапліна до симпатинів ко
мунізму. Один час Чарлі, дійсно, ніби підморгував комуністам і вдавав, що він «за 
всіх бідних». Але як тільки став на ноги й у кишені забряжчали мільйони, він суво
ро й гордо заявив, що нічого спільного з комуністами не має й не хоче мати. Після 
цього буржуазія рішила записати його в свої придворні паяци. Цінність його для бур
жуазії безсумнівна: в такий час, коли в Америці й Європі є 35 мільйонів безробітних, 
коли криза наступає все грізніше та грізніше, коли ці мільйони безробітних готові от- 
от в одчаю кинутись на ситих, в такий час усе, що відтягає вбік увагу цих без
робітних, все, що розважає їх — страшенно цінне. А Чаплін так чудесно викрив
ляється, смішить, виробляє дурня. Хіба не мала послуга?

23 березня. Роблю редагування «Чесности з собою» і не можу не дивуватися: 
скільки треба або безсовісности, або цілковитого незнання цієї речі для ко
муніста, щоб сміти таке говорити, яке говорили різні Воліни15 й Річицькі про цю 
книгу. Яка нещирість у цих Річицьких, яка підробленість, підмазаність під ко
мунізм. Чесний, щирий, послідовний комуніст, що уважно, критично прочитає 
цей роман, мусить признати її своєю, мусить визнати, що в ній сказано те, що по
винен сказати кожний щирий революціонер.

25 березня. Читаю «Бюллетень оппозиции»16 Троцького. Не видно в цій газеті, 
в писаннях цієї людини болю за спільну справу, не видно радіння з успіхів, не 
помітно бажання сховати перед ворогами комунізму хиби й помилки дієвих чин
ників. Навпаки, видно бажання викрити все, осоромити, висміяти. Все, що ро
биться противниками, все — погане, невдале, все засуджене на неуспіх. Коли ж 
щось згадується, то тільки про те, що приписується опозиції. І не віриться, що 
Троцький ради комунізму працював, а не ради своєї амбіції. Що для нього не 
справа будівництва] соціялізму важна, а його розрахунки з Сталіним.

26 березня. Суварін (Борис) почав видавати журнальчик «La critique sociale» . Він 
колись був членом французької компартії, III Інтернаціоналу17. Потім опинився в 
опозиції, спочатку сам, потім з Троцьким, а тепер не знаю з ким. І в його писаннях 
те саме, що й у багатьох тих, які стають в опозицію: все, що робиться противника
ми, нікчемне і гідне сміху та зневаги. І так само не видно ніякого суму й турботи за 
справу, тільки бажання якнайкраще викрити всі помилки, всі дефекти й вади. Ро
зуміється, така опозиція шкідливіша за виразно відверту контрреволюцію.

28 березня. Чапліна хапаються з усіх боків відзначити ласкою, хвалою, 
оваціями, орденами. Буржуазія може бути щедра на все це, вона відчуває поміч у 
своєму трудовому існуванні. Що робітники, що навіть деякі комуністи, а надто 
інтелігенти, захоплені цим самим нагороджуванням Чапліна за поміч пануючим 
клясам, то в цьому нічого дивного немає: мораль, світовідчування, психіка, 
навіть настрої буржуазії владно панують у сучасному світі й заражають найбільш 
опорних та свідомих. Нічого дивного, що «Le Monde»18 прилучився до хору сла- 
вословців Чапліна і готов йому так само співати Осанну, як і якийсь «Matin»19. 
Дійсно, Сталін має велику рацію, не довіряючи революційності, послідовності, 
чесності з собою європейських (а надто французьких) комуністів.

29 березня. В Німеччині виявилася загроза пануванню буржуазії. І тому буржуазія 
оголосила стан облоги, себто відверту форму своєї диктатури. Демократію вона 
спокійненько сховала в кишеню, як ховають нічний ковпак, і натягла військову каску.
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2 квітня. Доводиться визнати, що причина мовчання Скрипника на «Щастя» 
й мої листи — негативне відношення до книги. Як можна комуністам ставитись 
негативно до цієї книги, мені мало зрозуміло, але, здається, це є факт. А коли це 
факт, то треба зробити той висновок, що основні ідеї «Щастя» непідходящі для 
керівників компартії. Основна ідея — чесність з собою, послідовність, поєднання 
слова з ділом, ідеї з практикою життя. Очевидно, така ідея тепер не може бути 
прийнята, і ухвалити таку книгу — це дати самим собі по пиці.

5 квітня. Невдале малювання портрета Кохи. Знищення його.
— Згармонізування в свідомости й плянах факту певного негативного ставлен

ня Харкова до «Щастя». Книгу видам сам за кордоном по-французьки і по- 
німецьки. На Україну, значить, не їдемо. Продаємо (або наймаємо) будинок у Па
рижі. На острові будуємо хату на 3-4 кімнати. Виписуємо батька. Заводимо го
род і сад. Бібліотека. Література і малювання.

7 квітня. Прочитав у «Комуністі» статтю з приводу українізації. Контрольна 
комісія констатує занепад уваги до українізації. Коли офіціяльно визнаються 
«дефекти», то що ж воно є в дійсності? Здається, вже й освіта централізована. 
Вищі школи переведені в загальносоюзне відомство. На цій підставі йде вимога 
деукраїнізації, себто русифікації. За вищими школами піде, розуміється, серед
ня, а там і нижча. Дійсно, коли в установах, фабриках, у всіх життєвих інсти
туціях українська мова не вживається, то для чого вона потрібна в школах? Це, 
очевидно, зветься «ленінською національною політикою».

10 квітня. Цікаво, на «Намисто» нема ніде ні одної рецензії. Навіть згадки не
має. Очевидно, лаяти нема за що. А хвалити ніхто не насмілюється. Хвалити, ма
буть, просто заборонено. Дозволяється тільки лаяти. Таким чином ця книжка, 
здається, матиме щастя уникнути оцінки Христюків і Річицьких. А вже 10 тисяч 
розійшлося і готується друге видання. Значить, оцінка читачів уже є.

11 квітня. В «Комуністі» в статті якогось (бракує ім’я) мене названо «катом 
українських робітників і селян» (у товаристві з Петлюрою і Коновальцем20). Я, 
Петлюра і Коновалець — головні кати українських робітників і селян. Це, оче
видно, офіціяльна опінія, якої повинен додержуватись кожний, хто хоче писати 
про мене, або довести свою правовірність чи лояльність. Демченки, Річицькі, 
Христюки, Влизьки, Лакизи21, всі вони страшенно однодумні, надзвичайно по
годжені щодо оцінки мене, майже одними словами висловлюються.

13 квітня. Мовчання Скрипника тягнеться далі. Це — мовчання не самого Скрип
ника, а Політбюра ЦК КП(б)У, керівної компартії, людей, що провадять боротьбу за 
соціялізм, що будують нове життя. Отже, як оцінити це мовчання? Як об’єктивно, 
справедливо, чесно з собою поставитись до нього? Мовчання через місяць стане відмо
вою в виданні «Щастя». Коли через місяць я не матиму відповіді, це буде означати, що 
книгу мою не дозволяється видавати в СССР, що книгу цю вважається за небажану, 
що ідеї цієї книги — неприємні людям, які роблять нове життя. Головна ідея книги — 
дієва рівновага сил, гармонізація їх, або в моральному житті послідовність, єдність 
слова і діла, теорії й практики, розуму, чуття й волі, себто — чесність з собою. Ця ідея, 
значить, неприємна для цих людей, пропаганда, проповідь цієї ідеї — неприємна, не
бажана для керівників і володарів життя в СССР. Коли неприємна і небажана, зна
чить, вони вважають, що погодження теорії з практикою, слова з ділом не є бажане, 
не є потрібне, не є корисне. З цього випливає, що й вони самі не додержуються, не хо
чуть додержуватись цього закону. А з цього далі випливає, що їхня теорія не пого
джується з практикою, що їхні слова не йдуть у згоді з їхніми ділами, що нечесність з 
собою є їхній приємлимий закон життя. А з цього знову випливає, що те, що вони роб
лять, може не бути в згоді з тим, що вони говорять, що те, що вони називають у словах 
будівництвом соціялізму, є не здійснювання їхніх теорій, заяв і льозунгів, а чогось 
іншого: бажання влади, інерції попереднього, страху, особистих матеріальних інте
ресів і т.і. Як же мені поставитись до цього факту? Я гадаю, що йде будівництво



соціялізму, я не хочу нічим шкодити цій дії. Коли я надрукую «Щастя» за кордоном, 
то цим викличу в читачів запитання: чого ж ця книга заборонена в СССР, чого там 
керівники життя бояться ідеї гармонізації сил, погоджености слова з ділом і моралі 
цього? Цим я викличу сумнів у щирості слів і заяв керівників. А з другого боку, коли 
ця книга не буде допущена, коли цим буде виразно виявлено страх керівників перед: 
цією ідеєю, коли цим страхом буде виразно показано, що там немає погодження теорії 
з практикою, то чи маю я право мовчати про таке викриття, чи маю я право покрива
ти цю непогодженість, цю нещирість, нечесність з собою і з іншими? Нарешті, я вва
жаю, що соціялізм, нове життя це є — гармонізація сил, дієва рівновага їх, чесність з 
собою, що тільки цим способом може бути набута сила, потрібна для переборення су
часної соціяльної дисгармонії. Не може дисгармонія бути знищена дисгармонією. І ко
ли є така дисгармонія в ВКП, то це явний доказ, що вона по суті не є вже ворожа дис
гармонії капіталізму, що вона так чи інак зіллється з нею, не різнячись від неї суттю. 
Це ясний доказ, що ВКП стоїть на шляху до загибелі і що загине вона від власної дис
гармонії та тої дисгармонії економічної і соціяльної, яку вона підтримує. А коли так, 
то чи маю я, будучи чесним з собою, право покривати це своїм мовчанням і вдавати, 
що вірю й далі в ріжницю між теперішньою ВКП і капіталістичним світом?

17 квітня. «Monde» (комуністичний, за редакцією Барбюса22 вітає буржуаз
ний уряд Еспанії за ... республіку.

— В «Червоному Шляху» Коряк23 повторює всі ті дурниці й нісенітниці про 
мене, які стоять на заваді в справі «Щастя». І цей «комуніст» додає своїх мірку
вань до шабльону, наказаного центром.

19 квітня. На виставі Toulouse-Lautrec’a24. Прославлене ім’я гіпнотизує, приму
шує бачити цінності в усьому, навіть там, де в іншому випадку людина пройшла б без 
уваги й зупинки. Прославлене ім’я робить цінності виїмковими, недосяжними. Хиби 
й дефекти не помічаються, вони зникають, вони стають навіть позитивними якостя
ми. Коли б невідомий маляр зробив якусь картину за такими самими якостями, як у 
Лотрека, його б не помітили, а коли б помітили, то легко лаяли б і всі хиби помічали.

22 квітня. Портрет Кохи. Надзвичайна мінливість лиця — ліній, фарб, тонів, 
виразу. Мучить.

25 квітня. Вся сучасна українська радянська література все більше і більше 
обмежується колом продукційного матеріялу. Економіка займає панівне, голо
вне та майже єдине місце в усіх працях письменників. Кохання, шлюб, що зай
мало таке велике місце в попередній літературі, майже зникло. Та навіть психо
логія людини, маси, життя — зникла. Та більше: філософія життя, філософія ко
мунізму, соціялізму, боротьби, навіть це зникло. Завдання літератури страшно 
збіднено, звужено, зведено до репортажу, до фіксування окремих фактів госпо
дарчого життя. Ці факти розмальовано ріденькою червоною агітаційною фарбою 
«казенного образца» і на тому кінчається роля письменника, майстра, мистця. Ні 
філософського усвідомлення процесів, ні виявлення конфліктів минулого з суча
сним поза економікою немає. Матеріял літератури — життя людей, відносини їх, 
психіка, побут, а не тільки господарські процеси. Психіка, внутрішнє життя, 
«душевне» життя суспільства, психіка навіть оцих господарських процесів, це є 
матеріял літератури. Але його в сучасній радянській літературі немає. І в цьому 
велика небезпека не тільки для літераторів, але й для всієї літератури.

9 травня. 3-й день абсолютного некуріння. Вже остаточно видно, що Wood — 
спритний і практичний учень Кує25. Вся метода його — це просто ловкий спосіб 
умовляння і самовмовляння (сугестії й автосугестії). Пілюлі його, очевидно, най- 
невинніший витвір фантазії і, дійсно, як він попереджає, абсолютно нешкідливі.

10 травня. 4-й день абсолютного некуріння. Пілюлі скінчились три дні. 
Об’єктивно дія їх — мабуть, абсолютний нуль. Припинення куріння і тримання 
на цьому організму є наслідок волі.
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17 травня. Приклад з Бріяном як ілюстрація до тези, що буржуазний політик 
і діяч не може бути чесним з собою, щирим і послідовним, не може здійснити 
своїх теоретичних висловлювань. Бріян хоче бути щирим і послідовним у своїй 
мировій політиці. Ця політика не сходиться з інтересами великої буржуазії. Во
на терпить Бріянові заяви й тези, поки вони лишаються декораціями прикривни- 
ми, за якими можна провадити свої реальні економічні справи. Але як тільки ці 
тези починають наближатися до реалізації, це буржуазію лякає, вона нашоро
шується і готується до оборони «національних» інтересів. Нашорошення фран
цузької буржуазії вилилось у тому, що вона відкинула кандидатуру Бріяна на 
президентство і вибрала на цю посаду старого лиса Думера26, глибоко нечесну з 
собою людину, яка вміє ставити декорації.

18 травня. Лист до Скрипника (Констатування, що умовлений місяць минув, 
відповіді нема, значить, заборона «Щастя» в СССР. Тим самим мені заборо
няється і унеможливлюється співробітництво на Україні. Я мушу йти в чужу 
літературу, бо мене випихається з української літератури).

19 травня. Запис до Cercie interactional des intellectuels27.
9 червня. Велика несподіванка: лист од Скрипника!: (Вибачення за мовчання, 

виною — зміна його секретаріяту. «Щастя» прочитав, і тепер читають інші. Не
забаром сподівається повідомити про друк).

Шість місяців напруження, повільного падання надій, пристосування себе до роз
риву й навіть до виступу з української літератури. Пояснення зміною секретаріяту, 
розуміється, так би мовити — формальне. Які причини були впертого невідповідан- 
ня на всі мої листи, це виясниться тільки потім колись. Тепер же я в кожному разі по
чуваю величезне полегшення і глибоку радість. Таке почуває людина, коли її повідо
мляють, що вона звільняється від безсрочної тюрми, в яку мала сідати.

10 червня. Виїзд відкладається: Коха чекатиме знижки на залізниці від Міністер
ства Закордонних Справ. Як кореспондентка радянської преси вона їде на Cote 
d’Azur28, на острів натюристів, щоб дослідити рух натюристів і написати про нього.

23 червня. Боротьба з тютюном. Починаю губити певність у перемозі. Умова з 
Кохою: коли до першого липня не зникне мука, починаю курити — небагато. Ні 
думати, ні читати як слід, ні тим паче писати не можу. Життя — ефемерне, 
навіть кошмарне. Все існування повне одною, постійною, невідступною-, смокчу
чою думкою: курити, позбавитись цього тоскного, напруженого до болю стану.

— Кінець боротьби з курінням: закурив знову. Дві цигарки на день — такий 
компроміс. Отже, формальна поразка компенсується сутньою перемогою, змен
шенням нікотину. А крім того, поверненням стану працездатности. Світ розвид
нився. Предмети прийняли свою реальну чуттєву форму, думки звільнилися від 
диктатури одної — комуна прийшла до рівноваги.

27 червня. Іде другий тиждень перебування на острові. Потроху зникає, засо- 
тується павутинням минулого Париж, будинок з усіма його дрібними й колючи
ми прикростями, з усіма цими сусідами та їхніми копійчаними претензіями. 
Навіть СССР відсунувся трохи далі й неможливість поїхати на Вкраїну не так 
гнітить і наганяє апатію. Все звідси видається легшим, прозорішим, надійнішим.

28 червня. Ворогів, розуміється, у нас сила: сліпаки, комарі, пацюки. Сліпаки 
працюють удень, і наслідком їхньої праці є гулі й прищі на тілі, що тягнуться з 
тиждень. Комарі працюють ввечері й наслідок той самий. Пацюки функціонують 
уночі, але ні гуль, ні прищів від їхньої діяльности не лишається. (Вони гризуть 
усе, що може послужити їм за страву). Тому, хоча пацюки більші в тисячі разів 
за сліпаків і комарів, вони вважаються за ворогів менших у тисячу разів. Одначе, 
людина не дурно ж увижається за «царя природи». Тікаючи від своїх підданих, 
вона придумала мустікер29. Вона зробила з очеретяних палиць каркас, напнула 
на нього тюль і сховалась. Ні один сліпак, комар, муха й комашка не можуть до



ступитися до царя і поживитися його кров’ю. Він — переміг, опанував природу і 
гордо може сидіти в своїй схованці, не витикаючи з неї носа.

ЗО червня. Послідовніша частина французької буржуазної науки робить на
ступ на матеріялізм. В збірнику «Le materialisme» Бергсон30 і Пуанкаре31 ведуть 
вперед. Шарль Жід охоче й енергійно виступає поруч, нападаючи на економічні 
форпости ворога. Про історичний матеріялізм він не встиг у своїй лекції сказати, 
але встиг заспокоїти своїх слухачів щодо ролі й характеру багатства. Багатство не 
тільки річ зовсім нормальна і логічна, але й корисна та моральна, бо воно слу
жить для помагання іншим, для сприяння розвитку науки.

З липня. Хто йде до мети, яку вважає за вірну й справедливу, той не боїться 
визнати свої невірні, хибні кроки. Сильний не боїться визнати свої слабості.

— Німеччина напередодні соціялістичної революції. В Німеччині вкладено в по
зиках і підприємствах американські капітали. Гувер32, рятуючи американські 
капітали й усю капіталістичну Америку від наступу соціялізму, запропонував да
ти передишку Німеччині, на один рік мораторій для контрибуції. За це Комітет Но
белівських, грошей проектує дати Гуверові премію миру. Що може бути характери
стичнее для буржуазної моралі нечесности з собою і лицемірства, як оцей проект?

7 липня. Французький імперіалізм попав у делікатну ситуацію. Пристати на про
позицію Гувера — вирвати в себе шматочок з рота. Не пристати, Німеччина вимага
тиме мораторію, і доведеться, за умовою, класти в Міжнародний банк 120 мільйонів 
дол. Значить, усе ж таки виривати шматочок. Отже, уряд робить гарну міну в поганій 
грі й заявляє, що «йдучи на жертви ради блага цивілізації, добровільно поспішаючи 
назустріч благородним цілям Америки (рятування американських капіталів у 
Німеччині), французький уряд приймає в принципі пропозицію, але...» і т.д.

10 липня. Бідні недобитки революції підводять з надією голови: Сталін, здається, 
міняє курс, Сталін, здається, вертається до капіталізму. (Усе Сталін!). Вони готові 
Сталіна й самого чорта терпіти на троні капіталізму, аби він тільки сів на нього. Але, 
дійсно, це тільки здається їм. Всі надії збудовано на тому, що комуністи розумні, ре
альні тактики: вони помітили, що наступ занадто форсованим темпом дає негативні 
наслідки. Треба, значить, змінити темп. Вони помітили, що деякі форми організації 
наступу не дають сподіваних результатів. І вони міняють форми. Але наступ ли
шається наступом, ворог лишається ворогом, і мета лишається метою.

12 липня. Лист від Глуща. (Бідний хлопець: до них приїжджає папахен з Ки
шинева. «Треба побути з ним». А крім того, немає грошей. І через те подорож до 
нас видається йому дуже проблематичною).

20 липня. Про поворот на Україну писати до Харкова неможливо — можуть 
пояснити написання «Щастя» для цієї мети. А бідний наш старенький кротко і 
терпляче жде. Думає, що не хочемо його взяти до себе. Почекаю ще два місяці й 
буду писати не про поворот, а про випуск до мене батька. Тим покажу, що на по
ворот зовсім не рахую, що, навпаки, бачачи неможливість цього, навіть надовго 
оселяюсь у Франції — адже й батька виписую до себе. Сподіваюсь, випустять?

21 липня. Рятують Німеччину. Страшно за себе. Німеччина сама по собі хай би 
гинула, але ж біда в тому, що й їх потягла за собою. Перед загрозою усьому 
капіталізмові гризня окремих національних капіталізмів припиняється, тут ви
никає навіть солідарність і взаємодопомога. Чудесна ілюстрація до моєї думки в 
«Щастю».

25 липня. Не сторгувались у Лондоні імперіялісти. Кожному страшно давати 
гроші країні, що стоїть на порозі революції. А з другого боку, страшно й лишати 
її на цім порозі, не відтягти назад. Бо, впавши через поріг, вона вже не вернеться 
в лоно «цивілізації». Не тільки не вернеться, а ще зміцнить фронт революції, 
прорве кордон. А тоді... на що тоді капітали. Проценти, репарації, контрибуції? 
Все це теж упаде за поріг і згорить у полум’ї, що йде з сходу.
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26 липня. Коли б одяг жінки перейшов на самий фіговий листок, то й то в 
капіталістичному суспільстві мода його мінялася б щосезону і листки багатих 
відрізнялись би від листків бідних і якістю, і формою. Навіть у цьому класова 
нерівність себе виявила б.

27 липня. Читаю «Критику»33.1 виразно бачу, що большевизм, комунізм це є 
насамперед — послідовність, погодженість теорії й практики, чесність з собою до 
кінця й у всьому, без винятку. І як ці чесні з собою люди люто ганяються за всіма 
підробками під марксизм і большевизм, як викривають непогодженість формаль
них заяв з фактичними діями, як домагаються послідовности не тільки на словах.

28 липня. Хамство руської еміграції, її лакейство перед буржуазією тої 
країни, де вона притулилася, настільки наявне, цинічне й гидке, що навіть стає 
просто смішним. Кожна газета захищає к вихваляє політику тої країни, де вона 
виходить. А політичний напрям цих газет «об’єктивно» однаковий — звичайно, 
буржуазно-«демократичний».

31 липня. В Тульоні. Похід проти моїх 33-х болячок. Шпиталь, лікарі. Апте
карі, дрогісти. Але що кидається в вічі, це те, що в Тульоні тип людини інший, 
ніж у Парижі — м’якість, привітність, веселість. Нема тої машинізованої ділови
тості, сухої рипучої люб’язности, готової відразу перекинутись у вищирену 
злість або в глум дурія. Розуміється, пояснення можна знайти.

1 серпня. Бути привітним, доброзичливим і веселим з людьми — це те саме, що 
виходити на базар з свіжим, усім бажаним і рідким товаром. Прибуток від нього 
безсумнівний і великий.

— Знову Горький оповіщає, що він — хворий і що восени повернеться до 
Італії. «В гостях хорошо, а дома еще лучше».

З серпня. «При всякій погоді, в усяких обставинах я — бадьорий, працьови
тий, морально, інтелектуально, с., фізично сильний; стриманий, веселий, добро
зичливий, привітний, гармонійний, щасливий».

При всякій погоді, в усяких обставинах я — бадьорий, веселий, працьовитий. 
Мій сон при всяких шумах і умовах — швидкий, міцний, достатній. С-ть моя 
свіжа, велика. Пам’ять моя сильна, цупка. На всякі прикрощі великі й малі — 
стриманість і філософія. Весь я завжди і скрізь морально, інтелектуально, с., 
фізично сильний, доброзичливий, привітний, гармонійний, щасливий. З людь
ми, товаришами і близькими — доброзичливість, привітність, веселість.

6 серпня. Гнилизна капіталістичного світу настільки всеохоплива, що навіть 
здорові ідеї зараз же в руках його прихильників проймаються цим духом, стають 
товаром, купуються, продаються, за гроші, звичайно; на них гандлюють, спеку
люють, дурять, руйнують, гризуться, душать одне одного за горло. В це зветься, 
розуміється, «ідейнаборотьба».

9 серпня. Моя знайома ундина, сирена, наяда (знайома дівчина-натюристка) 
згодилась мені позувати для картини. Таким чином нагота її, можливо, спрямо
вана на інше, послужить естетиці.

10 серпня. Філософи-фахівці це — акробати думання. А надто сучасні. А над
то метафізики. Бігуни-феномени, що можуть пробігти за 3 дні 500 кілометрів; си
лачі, що можуть піднімати по 100 пудів; еквілібристи, що можуть виробляти на 
трапеціях неймовірні штуки, власне, всі вони нічим по суті не відрізняються від 
людей, які виробляють штуки мозком. Ні пробігання по 500 кілометрів, ні 
піднімання по 100 пудів, ні еквілібристика на трапеціях для загального життя 
ніякої ваги не мають. Так само еквілібристика метафізиків-спірітуалістів і вза
галі всяких жонглерів думки ніякої вартости не мають.

9 листопада. Лист (рекомендований) до Скрипника. (П’ятнадцять друкованих 
на машинці посланія. Розуміється не до Скрипника, а до Політбюра КП(б)У, а, мо
же, й до Політбюра ВКП. Вияснення своїх соціяльно-політичних позицій, одвер-
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то, щиро, без ховання чого-будь і без прохання чого-будь. Якщо мої пояснення і 
моя відверта заява, що духовно вважаю себе вже сім років за члена компартії, 
нічого не вдіють, то ясно, що певній частині керівних центрів треба, щоб я зали
шився «контрреволюціонером» і «ворогом». А треба, очевидно, через мої тверді 
національні позиції, через те, що я «всерйоз» беру їхні національні деклярації, че
рез те, що з цієї серйозности можуть знову виникнути непорозуміння і, можливо, 
нова опозиція. Цікаво все ж таки, як, у якій формі буде реалізовано це треба?).

11 листопада. Читаю радянську літературу. Все сваряться і ловлять одне од
ного на помилках. І всі в помилках признаються, але тут же випікають очі това
ришам їхніми помилками. І кожний — справжній марксист і ленініст, а всі — 
так собі, ухильники, опортуністи, або просто неуки. І кінець-кінцем нічого не ро
зумієш, хто, кого, за що, через що.

14 листопада. Жульєтта знову казала Косі про «Щастя». Вона певна, що ця 
книга буде настільною книгою кожного комуніста. Так здається людині дуже да
лекій від комунізму. Але комуністи цілий рік не допускають її до видання. Є в 
них щось більше, значить, за комунізм? Є щось таке, що примушує їх хотіти зни
щити цю книгу. Що ж воно? І де воно: в Харкові чи в Москві? Як зветься ця ви
ща, дужча за комунізм сила? Особиста амбіція, великодержавництво?

— Візита... розуміється, Глущів. Чудна, мила, жалюгідна, зворушлива пара. 
Сваряться, лаються, збираються розходитись (він на Вкраїну їде), а в той же час 
нове помешкання шукають, пляни на майбутнє будують. Де вони щирі, де дурять 
самих себе? І що їх тримає разом? Дрібниця? Матеріяльні обставини, звичка, по
треба статевих зносин?

15 листопада. Ніяких вісток, ніяких листів з України. Та й взагалі ніяких. Відно
сини з людьми доведені до можливого мінімуму. Конкретне людство, живе й відчува- 
бельне, репрезентоване Глущами. Що ж, вони, дійсно, з честю можуть репрезентувати 
більшість сучасного людства, а надто Марусина. Центр життя — гроші. Гроші мають 
усі містичні, божеські якості: всемогутність, скрізь сутність,, всезнайство, всеславність 
і т.д. Марусина зневажає Миколу, лає його, бо він не має бога, грошей. Як тільки він 
одержує звідки-небудь хоч пару сотень франків, вона стає зразковою жінкою, вона по
штиво жартує з ним, вона готова працювати зранку до вечора, вона готова закинути 
всякі свої замахи на флірт. Коли б Глущ заробляв, наприклад, 10 тисяч фр. на місяць, 
Марусина була б його найпокірливішою рабою, найзахопленішою приклонницею його 
таланту, найвибачливішою жінкою, дозволяючи йому мати коханок.

16 листопада. Купання в Сені. Тепер я вже дозволяю собі навіть митися, 
пірнати. За кожним рухом вода ножами скоблить тіло. Я думаю в цей мент, що 
коли зимою люди десь при катастрофі з пароплавом кидаються в воду і по кілька 
днів, голодні й знесилені, плавають, учепившись за якусь дошку, то яка то по
винна бути величезна сила — інстинкт життя. Вода в Сені температурою не може 
зрівнятися з зимовою водою океану. Але я відчуваю холод цієї води як різання 
ножами, я в цій воді згоджуюсь побути хвилини дві і думаю, що більше ні за що 
не витримав би. О, витримав би, за життя витримав би.

— Смакую тишу й самотність. Людей близько немає. В келії живе зо мною му
ха, мовчазна і тиха. Іноді вона, залудившись, очевидно хоче розважитися з ж и
вою істотою, прилітає до мене, сідає мені то на руку, то на ніс. Я легенько зганяю 
її, але не серджусь, я її розумію. На подвір’ї живе ще одна моя приятелька — 
крихітна птичка з оранжевими грудками. Як вона зветься, я не знаю, але нам 
обом це байдуже. Головно, що ми починаємо приятелювати. Вона раз-у-раз 
прилітає, коли я працюю, близенько сідає й слідкує за моєю роботою.

17 листопада. Праця голим надворі. Викорчовував кропиву. Стругав доріжку. 
Возив з річки пісок у тачці, посипав, трамбував. Цементом дірки під дверима зали
вав. Знову стежку стругав, піском посипав. Милий острів, мила, проста, чесна, ясна
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й видна, як краплина води, робота. Ніякої проблематичности, евентуальности, га- 
дальности. Корисна, потрібна і більше нічого. І сьогодні вже, гуляючи стежкою й об
думуючи «проблематичну» працю, я матиму користь. Я не буду натискати на стовп
чики в темноті. Не буду намацувати стежку ногами, а ступатиму твердо й певно, не 
гублячи часу й не відвертаючи уваги від обдумуваного. Користь видна, ясна, чесна.

18 листопада. Праця над моїм господарством приходить до кінця. Хутко нічо
го буде робити на подвір’ї, все почищено, скопано, помальовано, позабивано, по
муровано. Доведеться громадською користю зайнятися, доріжки прочищати по 
острову та піском посипати. Хай кропива не жалить натюристів бідних.

21 листопада. Працювати нема часу: треба навести парад на хатину до 
приїзду Кохи. Отже втретє вифарбував усю. І докінчив стежку від себе аж до па- 
сера. Піском усипана, ..огами моїми втоптана, вирівняна, від кропиви вичищ на. 
Ну, просто, як для принцеси. Хай тепер моя принцеса носить нею воду до келії.

Приїзд Кохи. Ну, звичайно, все помічено — і стежка, і нове пофарбування, і 
доріжка на терені, і скопані грядки під хатою. Помічено, з захопленням «адміро- 
вано», розхвалено — як же інакше, як же інакше Коха може реагувати?

А прикростей усе таки привезла. Ну, й хай їм біс!
23 листопада. Виїзд Кохи до Парижу. І зараз же по прощанні така туга, така 

тривога за неї охопила, що, поборовшись дві години з «дурістю», поїхав до Пари
жу. Знав, що роблю дурницю, що тривога й туга абсолютно ні на чому на основані, 
що Коха жива й здорова собі. Але мусів поїхати й переконатися і в своїй дурості, й 
Кохиному здоров’ї. І переконався, і задоволений, і спокійний о 7-й год. виїхав на
зад до своєї келії. Мене зустріли пацюки, шугнувши в траву від мене. Скрізь ще 
були сліди перебування Кохи і ще схлипувала дурна туга й тривога сумом.

24 листопада. Не робиться. Читаю «Vue», присвячене СССР. Казав Р-ис, що 
«совєти» заплатили 100 000 фр. за видання цього числа. Може бути. Але воно 
своє робить. Прочитавши його, найбільший скептик повинен захитатися. Прав
да, нерозумний скептик. А розумний зверне увагу на те, що з цього числа, з 
статтів авторів можна зробити висновок, що соціалізм в СССР уже є, уже збудо
вано і що життя там — прекрасне, нове, перероджене. Песимізму в цих авторів ні 
на один франк. І це наводить на сумніви й псує всю справу.

25 листопада. Втома, нехіть, апатія. Зміна погоди чи... чи відкрилася рана? В 
погану погоду і духовні рани, як і фізичні, ниють і дають себе знати. А рана ще й 
«рвана», постійна, ніколи не загоюється. Рвано її з м’ясом і рветься щодня: 
відірваність від колективу. Як не затуляю філософією, як не прикладаю всяких 
паліятивів — сочиться, ниє, болить. А як погана погода, морально чи навіть фізич
но, то й до крику, до втоми, до знесилля доводить. От і сьогодні довела. Праця — 
гидка. Для чого? Кому вона потрібна, коли, може, й світу ніколи не побачить?

Взяв себе в руки. Жити можна з гідністю і рани маючи. Жити треба гордо й ве
село, навіть корчачись усередині від туги й болю. Отож, годі. Поскигли лось і 
кінець. Завтра до роботи й гордости.

26 листопада. Після вчорашньої «розпусти» години в праці летіли як хвили
ни. Вчорашні вагання, скигління «підсвідомчика» і підказування всякого сміття 
змело після серйозної розмови з ним. Сьогодні поводиться як хлопчик, який 
боїться, що його не візьмуть з собою.

28 листопада. Замість чергових прикрощів, Коха піднесла мені... «салюта- 
сьони», повідомлення, що для мене від видавництва РУХ на банк переведено 31 
450 фр. Оце, значить, перший наслідок мого листа. Розуміється, тут виявилось 
матеріялістичне розуміння не тільки історії. А всяких історій.

Звичайна програма, одначе, не порушена: «погружение в цивилизацию». А 
ввечері, розуміється, Глущі. І все те саме: до Марусини хтось знову залицяється 
і залицяння починає з учення плавати.
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29 листопада. Як великі прикрості часто не відразу відчуваються в усій по
вноті, так і великі радості. Вони не як бурні потоки. А як тиха річка у повінь не
чутно затоплюють усе більші та більші простори істоти. Головне почуття: полег- 
кости, звільнення від чогось, що ввесь час то помітніше, то сховано душило. Зна
чить, «живим у домовину» не хочуть класти. Значить, зв’язок з колективом мо
же бути. Хоч літературно, хоч на відстані 3 000 кілометрів, а все таки буде. А мо
же, хто знає, може цей зв’язок і інший буде, може, згодяться на дозвіл 
приїжджати на Україну. Приїжджати й усіма засобами людської істоти реалізу
вати той зв’язок? Хто знає.

30 листопада. «Повінь» росте, здіймається все вище та вище, починає досяга
ти голови і затоплювати й її. Вже з Кохою плянуємо життя на Україні. Вона має 
готувати себе для роботи в медицині. Всі страхіття обмеження в їжі, одязі нам 
здаються смішними. Коли ми тут можемо годуватися тільки городиною і почува
ти себе чудесно, то чого ж там це годування має нас лякати? От тільки за тишу 
треба буде поборотися. Маленьку хатинку в 2-3 кімнати з найпростішими мебля
ми і більше нічого не треба. Але... чи не захоплюємось ми. Затоплені з головою 
повінню? «Що змінилося, Володимир Кирилович?» — відповів мені раз Полоць
кий. Така сама відповідь і тепер може бути. Що змінилося: я став на коліна, я за
плював себе, своє минуле, сучасне й майбутнє, я знищив себе. Загидив? Ні. Ну, 
так як же я можу сподіватися, що мене пустять у такому вигляді на Україну?

4 грудня. Не можу вибрати назви для нової праці. «Роби, як проповідуєш; про
повідуй, як робиш», але це довго і складно. Хіба «Нова заповідь»34?

6 грудня. Ще раз Глущі й ще раз кишинівська мораль: чоловік не повинен ки
дати свою жінку ні на годину. Якщо ж кида, то жінка має право піти в дансінг і 
фліртувати.

7 грудня. Зміна погоди? Чи зміна обстановки: втома, нехіть, паразитарні дум
ки й почуття. Знову обсідає мовчання Скрипника. Чисто як рана, що починає ни
ти при поганій погоді.

9 грудня. Не дає спокою лист від «РУХ»у і взагалі Харків. Вони очевидно воліють 
просто відмовчуватись і тримати рукопис у шухляді. Але я волію краще видати цю 
працю тільки за кордоном, аніж знати, що вона лежить на Україні в шухляді. До та
кої міри мій патріотизм не йде — хай у шухляді, аби «на Вкраїні далекій».

10 грудня. Не можу працювати. Треба остаточно вирішити з Харковом. Мушу 
написати ще одного, на цей раз, мабуть, уже, дійсно, останнього листа. Або — 
або. Та й яке, власне «або — або».

— Новини, чутки, плітки, газети, кіно, кафе. І з ніжністю згадується тиха ха
тинка на острові. Одноманітність і глибока певність днів без чуток і газет.

— Білогвардійські собачунки все ганяються за СССР, все гавкають аж перерива
ються на чергову трудність, біжать за нею, захлинаються, скакають, от-от розірвуть
ся. Але трудність проїхала, зникла, і собачунки, стомлено помахуючи хвостами, вер
таються до свого дворища. Тепер, чую, перериваються за транспортом. Дуже трудно 
з транспортом в СССР. Але... хутко, мабуть, розбредуться собачунки по дворищах.

11 грудня. Обмірковування з Кохою листа до Скрипника. Рішучий розрив ля
кає її. «Худой мир лучше доброй ссоры». Але горенько в тому, що ніякого, влас
тиво, миру з їхнього боку немає, а все є добра «ссора», все я вважаюся і виставля
юся в них як ворог соціялізму, буржуй, міщанин, контрреволюціонер, агент 
європейських держав. Якої ж іще більшої «ссоры» можна боятися? Ради можли
восте колись одержувати гонорар? Ну, вони, може, на це й рахують. Але, хоч во
ни й безпомильні, а помиляються. Коха й сама бачить, що ніякого «худого мира» 
немає і що рискнути нема чим.

14 грудня. Лист до Скрипника. (Попередження «РУХ»у про те, що він не може виз
начити ні терміну, ні розміру майбутніх висилок гонорару, є відповідь на мого листа.
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Відповідь негативна. Коли б центр мав бажання, щоб я співробітничав у літературі, 
він би не міг сказати, що гонорару виплачувати не будуть, знаючи, що я фізично без 
гонорару не зможу працювати. Отже, це значить, що на всі мої пункти з останнього ли
ста відповідь негативна. Та й наївно було писати того листа з поясненнями. Хто я? З 
«Щастя» це легко бачити. А воно цілий рік лежить уже там, часу було досить і поба
чити, хто я, і скласти рішення. А рішення [моє] таке, що лишається тільки прохати 
вислати мені назад рукопис. І більше я ніколи ні з чим не звернуся ні до кого в СССР).

15 грудня. Читання «німця»35 й дивування: чого ж я вісім років тому рішуче 
відкинув його? Чого була така зарозумілість? Бо була віра в малюноп36 і прагнен
ня тільки його. Рішуче, ясно, чисто, наочно, безсумнівно. А вийшло і сумнівно, і 
навіть безрезультатно. І тільки тепер ясно, що ясніше, ніж у німця, не може бути.

— Реорганізація борщу — не радикальна, а опортуністична: підлив води й 
розбавив гострість. Так воно робиться в політиці, чому б я не смів зробити цього 
в борщі? Але каша моя, здається, цілком безнадійна і з нею може щось зробити 
тільки та політика, яка виправляє горбатого.

20 грудня. Наглитуюсь емігрантської літератури: «Последние Новости». 
«Дни», «Социалистический Вестник». «Бюллетень Оппозиции». Стає млосно.

21 грудня. Сьогодні, мабуть, Скрипник одержить мого листа. Якщо у «них» є хоч 
трохи лицарства, то на цьому тижні й телеграму можу одержати: «Рукопис виси- 
лається». Коли ж на лицарство не рахувати, то... то коли не те що телеграму, не те що 
лист, а хоч рукопис пришлють? І що робити, справді, як питає Коха, коли ні 
відповіді, ні рукопису не пришлють? Дідько його знає. Сміятися, мабуть, це — єдина 
розумна реакція.

24 грудня. Думав, що уникну відчиту про те, що не справляю Reveillon37. Та 
ні, месьє Жан сам прийшов до мене спитатися, чи я їду до Парижу на Reveillon. 
Я йому з вибаченням у голосі якомога м’якше сказав, що ні, не поїду, що я — 
невіруючий, що мені байдуже, що сьогодні. «То й ваша дама не приїде?» — «Ні». 
Месьє Жан нічого не сказав. Але відчит таки довелося скласти, навіть на безлюд
ному острові. Ну, й дійсно, зробив собі кар’єру Христос із Назарету!

25 грудня. Наше життя — клубок ланцюжків, сплетених з дрібніших і 
більших кілець і попереплутуваних між собою. «Випадок» — це є пункт схре
щення двох ланцюжків. Випадок — це несподіване порушення одного з лан
цюжків і продовження його в іншому напрямі. Але кожний випадок є таке саме 
необхідно-закономірне явище, як і кожне з кілець наших ланцюжків.

26 грудня. Образа Глущів за те, що їхній вечір пройшов без «генерала». «Гене
ралові» було б «напевно дуже весело й приємно» в товаристві синків спекулянтів 
та їхніх подруг. А цікаво, як «темняк» однаково скрізь працює, скрізь він зату
ляється альтруїзмом. Вони, мовляв, не для себе робили цей вечір, а для нас, не їм 
була б задоволена їхня міщанська амбіція присутністю «генерала», а нам було б 
дуже приємно. І ніякого сумніву в тому, що ми з приємністю зламали б свою 
нехіть до алькоголю і напилися б разом з спекулянтиками.

27 грудня. Звичайне, програмове, безрезультатне обмірковування, «Що будемо 
далі робити, коли Харків відповість негативно». 1) Виїзд на Маркизькі острови. Там 
літературна і малярська праця років два-три й життя в дикунських умовах. 2) Ме
дична практика Кохи: а)~в Парижі — натюристський Інститут у компанії з Дюрвіля- 
ми, б) той самий Інститут на lie du Levant. 3) Африканські колонії. 4) Маленьке по
мешкання на Cote d’Azur і життя на проценти з будинкових грошей — 1000 фр. на 
місяць. Скрізь літературна праця на майбутнє видання. Але для всіх цих проектів 
потрібна рішуча, остаточна відповідь Харкова, себто, повернення рукопису «Щас
тя». А її немає. Невже навіть цього не з б о л я т ь  задовольнити?

29 грудня. Підсвідомість діє тільки тоді, коли є віра свідомости в щось. Що 
більша, непохитніша, без сумнівів і вагання віра, то певніша й дужча дія
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підсвідомости в той бік. Ні поганого, ні доброго, ні шкідливого, ні корисного для 
організму, для комуни вона не розбирає. Через те з нами майже раз-у-раз буває 
те, чого ми боїмось.

Страх — це є віра без сумніву. Авторитет лікаря, глибока пошана до нього є за
порука доброї сугестії, бо підсвідомість слухається віри в слова лікаря. Психо- 
аналіза домагається розбивати віру свідомости в шкідливі для нас явища, тим во
на припиняє або нищить дію підсвідомости. Тому Штекель та інші вчені помиля
ються, визначаючи суть сугестії як вплив ідеї, зв’язаної з афектом. Може бути 
вплив і без афекту, аби була віра. Афект, чуття є тільки краща ознака віри.

31 грудня. Несподіванка: з банку повідомлення про висилку з Харкова 39 164 
фр. Як треба розуміти таку відповідь на мого останнього листа? (А це, очевидно, 
є відповідь на листа, а не самостійний і незалежний від листа жест «РУХ»у). Тре
ба, мабуть, перекладати так: праці будуть друкуватися і гонорар буде висилати- 
ся. На доказ цього ось висилається ця сума. Отже, значить, буде видано й «Щас
тя»? А коли буде видано «Щастя», то, значить, і на Вкраїну буде пущено? Бо не 
можна ж думати, що після надрукування «Щастя» буде те саме ставлення, що й 
до нього? Але пустити мене зовсім, видно, не така проста річ. А через те й видан
ня «Щастя» теж річ дуже непроста. Так вони, ці питання, зачепившись одне за 
одне, й не пускають самі себе до розв’язання.

1932
2 січня. Все більше й більше порожніє для нас капіталістична цивілізація. З 

кожним днем стає ясніше ця порожнеча. Все, чим пишається і тішиться сучасне 
європейське суспільство, для нас загубило всяку принаду. Навіть дечим вже вик
ликає огиду. Коли б нам упали з неба мільйони, ми б не знали, куди їх дівати. Ми 
вже не можемо «гарно жити». Ні «гарної» кухні, ні тонких вин, ні вимащених со
лодощів ми вже не розуміємо. А це — величезна частина життя «цивілізованого» 
людства: брильянти, золоті прикраси, шикарний одяг — смішна дурниця. Навіть 
гарне помешкання з великими ясними кімнатами губить колишню цінність. Ко
ли я з приємністю живу в своєму курені, коли ми жили чотири місяці в шатрі в 
лісі, ходили без ніяких одягів, то навіщо ці «власні будинки»? Закуток вижи
вається до краю і остаточно виникає потреба їхати або на Україну або... подалі 
геть від «цивілізації». А що духовний бік вимер давно, то наша самотність є най
кращий покажчик.

— Коли людину потягнено до відповідальности за її власне життя, всяка інша 
відповідальність перед людьми для неї не має ні інтересу, ні страху.

15 січня. Мабуть, і цього тижня нема нічого з Харкова. Невже вони серйозно 
гадають, що вся справа в грошах, що аби присилати мені гроші, й я буду задово
лений. Невже ні з моїх праць, ні з листів їм не видко, що це абсолютно не так?! 
Безумно гидко знову писати, знову роз’ясняти. Коли б не «Щастя», плюнув би й 
ніколи ніяк не обзивався. Але треба ж довести до якогось краю цю книгу.

— Чомусь нема ні журналів, ні ніяких книжок з України. Не видають більше 
нічого? Руські, кажуть, виходять досить акуратно. Значить, як кому, то папір є?

17 січня. У Перепелиці. З ’явився Борщак1. Людина, яка мені не зробила нічо
го злого, але яка викликає в мені бажання розчавити їй голову чоботом і чобіт той 
викинути.

— СРСР. Чи вважають за шкідливе видання «Щ» за кордоном.
7 лютого. Роля СРСР — бродило, фермент. Часом опудало, яке навмисно вис

тавляють в найстрашнішому вигляді. Зародок, пуп’янок майбутнього, який на
вмисне одною стороною (ворожою) виставляється як неможливий до вживання, а 
другою як прекрасний плід, який уже можна їсти з насолодою і раюванням. Че
рез те загальне перекручування дійсності.



17 лютого. Певність у тому, що «Щ» не буде дозволене в СРСР, тепер майже 
цілковита. Діється неймовірний, дикий, кричущий абсурд, але я, як у сні при 
кошмарах, не можу рухнути ні рукою, ні ногою, щоб якось реагувати. Навіть так 
само, як у сні, крикнути не можу. Майже відбувається «ухудшение». Мовчки хо
вають живцем. Невже така люта мстивість? Чи такий дурний страх переді мною? 
Чи такий безоглядний персоналізм диктатури? Чи така безглузда амбіція — доз
волити «чужакові» говорити про те, про що вони не спромоглися досі? Але що ро
бити? Лягти в домовину укр. літератури? А що ж я можу зробити? Питання 
тільки в тому, як лягти: тихенько, щоб не завадити «будувати соціялізму», чи 
хоч пискнути? Чи, може, закричати: «Кладуть у домовину, але я живий, живий 
є, живий буду! — Втома, апатія. Робити не хочеться: для чого, для кого? Поки ко
лись дійде до читача, застаріється.

12 березня. Коха віднесла в редакцію «Маді» рукопис фр. перекладу «Щ» з 
моїм листом до Барбюса. Його немає в Парижі, має бути у вівторок або в сере
ду. — Мовчання Харкова як «умовлено» є знак, що закордоном видати цю небез
печну для СРСР книжку можна.

16 березня. Вже ніяких сумнівів немає, що в Політбюрах Москви і Харкова по
становлено мене поховати. Тільки одну помилку, на мою думку, зроблено: не 
спиталися мене, чи я готовий уже до домовини. Вони мене поховали, а я житиму. 
Вони мене випихають з СРСР, зачиняють у «темний карцер» ізольованости, а я, 
випихнутий із СРСР, маю намір влитись у всю планету, стати її фактичним гро
мадянином, підданим Землі. Недопущений до членства ВКП: коли я прагну бути 
членом партії всіх трудящих всієї планети, трудящих поневолених, затурканих, 
хоч би вони й були членами ВКП чи КП(б)У. І ніяке Політбюро мене до цієї партії 
не допустити не може, як би не хотіло того.

20 березня. Приїхала Коха і привезла мені велику радість: себе. Наче відчула 
моє гаряче бажання, щоб приїхала і виконала...

— Мені все ж таки хотілось би хоч на день побути під сонцем України, хоч у 
який-небудь Фастів переїхати, хоч собак і півнів фастівських послухати.

23 березня. Лист від Барбюса. (Дуже схвальна відповідь і обіцяння зайнятися 
«Щастям» як тільки звільниться від деяких зобов’язань, що в рукопис вже за
зирнув, бо переконаний, що «Така дуже революційна книга не легко знайде собі 
видавця»).

6 травня. Убито чи тяжко поранено президента Думера. Убійник — руський 
лікар Бератт2 (а інші газети називають Горбунов?). Вперше довелося мені почути 
(в руській крамниці), як руські відмовляються називати «інородця» руським. — 
«Какой же это русский? Это кавказец какой-то. Вот пишут родился на Кавказе. 
Грузин, может». Але всі газети просто кажуть «руський».

ЗО травня. Барбюс і Р. Роллан рішили не дати вибухнути війні. Для цього во
ни винайшли видатний засіб: скликати конгрес всіх, хто проти війни, написали 
відозву й надрукували її в «Монд». Але у відозві є один пункт, який мусить звес
ти всю акцію на пшик. А саме: введення питання про оборону СРСР від інтер
венції. Цей пункт тричі офарблює конгрес у певний колір, а він «пацифістам» не 
до смаку. Але без цього пункту весь конгрес губить свій сенс. Без нього вся акція 
протесту — безпотрібна, наївна затія. Конгрес проти війни буде тою самою бала
каниною, що їх є немало й без нього.

2 червня. Dame повідомила неймовірну річ. Глущенко пояснив їй, чому зміни
лося наше ставлення до нього. Нібито я закоханий у його жінку. А як жінка га
ряче й ніжно любить його, то відкинула мої зазіхання. Я через це змінив своє 
ставлення. Сказати б — збожеволів хлопець? Але ж ні, в іншому досить нормаль
ний. Очевидно, просто для того придумав цю дику і неймовірну вигадку, (щоб 
підняти себе в очах дами). Отже після 9 років «гарячої любови» й подяки до мене
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такий чудовий доказ, коли стало треба задовольнити свій інтересик перед якоюсь 
чужою самичкою він не завагався звести на людину, яку 9 років називав своїм 
приятелем, найдурніший і брудний наклеп. От дійсно «друг», на якого можна по
кластися. Не дурно мій земляк завжди тримав мене в застереженні, не допуска
ючи до цілковитого, теплого довір’я.

4 червня. З великим зусиллям переписую «НЗ». І писано її без підняття, без 
віри в з’явлення її коли-небудь у друку, а переписка ще млявіше робиться. Невже 
доведеться здатися, залишити літературу? Все тісніше й тісніше обляже мене об
лога. Вже нема ні держави, ні класу, ні партії, ні товариства, ні друзів, ні при
ятелів, майже нема. Все рідші й рідші стають зв’язки з людьми. Цікаво, як це все 
далі піде й чим це закінчиться.

25 червня. Лист до «Руху» (Рукопис «Нов. Заповіді»).
Лист від Барбюса. Прочитав «Щ» з найвищим інтересом. Книга, яка може 

служити вихованню нової людини. Два дефекти теж виявив: довга, а не роман. 
Треба або розбивати на два томи, або давати в одному, дуже товстому. Боїться, що 
участь у видатках по виданню заведе мене занадто далеко. Гаряча вдячність за 
500 фр. для «Монда».

28 червня. Після одержання 500 фр. на «Монд» Барбюс одповів одразу й при
хильно. Барбюса так сильно вразили ці 500 фр. «Ніхто з нас цього не забуде». Що 
тут такого надзвичайного? Що я, українець, витратив гроші на їхній журнал? 
Але ж він комуністичний, а я — комуніст. Побачимо, що далі вийде з видання 
«Щастя».

14 липня. Початок фрукторьянського режиму.
18 липня. «Назад до природи!» — гукають деякі «новатори» (Цікаве це «На

зад!») З цього виходить, що людина немовби відійшла від природи (і то кудись 
«уперед»). Але чи можна відійти від природи? Чи можна порушити закони приро
ди? Дурниця, недоумство, вияв дії того самого антропоцентричного релігійно-іде
алістичного погляду на природу. Можемо порушити тільки наше розуміння за
конів природи, а не їх самих. Хвороби? Деякі натюристи кажуть, що ми стаємо 
піддатні хворобам через те, що порушуємо закони природи, що відійшли від приро
ди. Нічого ми не порушуємо і нікуди ми не відходимо від природи. Ми тільки 
підставляємо себе під дію інших законів природи, ми на гірше чи на краще міняємо 
умови нашого існування. А закони природи лишаються все ті самі. Та більше: чи не 
за законом природи, чи не за «законним» збігом обставин ми зробимо ці зміни й 
підставлення? А хвороби — це є теж вияв в нас законів природи.

— Сучасним комуністам здається, що досить змінити соціяльно-економічну ба
зу людського господарювання, як моментально все зміниться і життя людей поч
не ставати щасливим. Але в дійсності, ох, як ще багато доведеться перетерпіти, 
поки почне творитися дійсно щасливе життя. Людство подібне буде до мухи, що 
вилізла з чорнильниці. Головне зроблене: існування змінено й врятоване. Але 
літати ще неможливо, для цього треба вичистити себе з голови до ніг од чорнила. 
Може, цілі віки минуть, поки людство вичистить себе від чорнила феодально-бур
жуазного існування. Мораль, наприклад. Хіба вона не просякла в наші душі до 
найдрібніших закутків. А побут? Способи годування, наприклад? В СРСР вийшов 
роман «Страна счастливых». Автор його гадає, що ті щасливі люди через 50 років 
будуть годуватися так «гарно», як годуються тепер тільки найбагатші шахи бур
жуазії: м’ясо, риби, вина, лікери і т. і. Цей комуніст і не догадується, що коли 
людство буде так годуватися, то воно ніколи щасливим не буде, навіть при 
соціялістичному способі господарювання. Цей комуніст ще й не знає, що все му
сить бути вичищене від чорнила. А оті «воляї, шампанські» і т. і. розкоші, якими 
він вабить пролетаріат є чорнило, яке треба якомога швидше з себе очистити, щоб 
мати можливість літати. І так з не одним питанням.
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— Краса — це тільки образ, символ гармонії, рівноваги сил, себто щастя. То
му люди так цінять її, так тягнуться до неї, самі часто не знаючи, чого воно так, 
тому вони так гірко обурюються, коли за символом знаходять порожнечу. (Бо ча
сто краса людей чи речей подібна до порожнього або гнилого горіха.)

Якщо еволюція сучасної цивілізації буде й далі йти в супроводі шуму, то хут
ко населення міст почне або божеволіти, або, пристосовуючись до шуму, зменшу
вати здатність чути. Але нікому, видно нецікаво винаходити спосіб зробити не
чутними мотори, які мирно вбивають людство.

7 серпня. Вірність у коханні часто визначає зневіру в себе.
— Німецька реакція вперто, всіма способами — хитрістю й насилою, обдуром 

і терором, — захоплює колись загублені позиції. І найтрагічніше становище те
пер німецької соціал-демократії.

— Які ще величезні поклади віри в проводирів у бідної людської маси, навіть 
у найцивілізованіших країнах. І довго ще будуть живитися цими покладами 
«творці» історії, здобуваючи з них потрібну для їхніх інтересів колосальну 
енергію. І довго ще людська маса горітиме й корчитиметься у власному вогні, 
вірячи проводирям, що ці корчі дадуть їм добро.

9 серпня. Танок сучасний є розписка в бідності емоційного і естетичного жит
тя цивілізації. Колись танок одбивав у собі війну, полювання, шлюб, працю, не 
кажучи вже про кохання. Людина була повна емоцій і безпосередньо виявляла їх 
у поетизації процесів свого життя. Тепер танок дійшов до одного моменту: стате
вого. Навіть не до кохання, а до голого статевого акту. Фокстрот, танго, данстеп 
та інші. Все це одверта, вичищена від поезії й романтики імітація сексуального 
акту. Ніяких інших танців людина вже не знає. Значить, ніяких дужчих емоцій 
в неї немає.

10 серпня. Брехливість — це брак мужности і сили.
— Маленька пропаганда собою фрукторьянства. Коха сказала якійсь натю- 

ристці, що вона їсть тільки фрукти. Сьогодні приїхала ціла група людей, щоб по
дивитися на нас і повчитися. Вони вже читали книжки про фруктовий режим. 
Але книжки, «гола теорія» мало переконує людей. їм треба, щоб була «нова за
повідь»: роби сам те, що проповідуєш! І коли вони побачили на власні очі тих, що 
самі роблять те, що проповідують, і роблять це так, що стає заздрісно, то люди за
горяються бажанням теж так робити. А надто наш вигляд їх переконав. «Ваші 
тіла — splendids»3.

11 серпня. З того часу, як людина почала вдавати себе за царя природи, вона за
губила близькість і рідність з самою природою. Бо хіба ж личить цареві бути про
стим, рівним, близьким і рідним до своїх підвладних? Через те людина й досі так 
мало знає своїх співмешканців на землі, через те вона поводиться з ними так жор
стоко, брутально, безглуздо, нерозумно і злочинно. Одне слово — по-царському.

13 серпня. Французькі видавці, мабуть, не хочуть книги про «нову людину» (як 
десь їм рекомендує «Щастя» Барбюс). Вони воліють книги про стару людину.

— Що таке політична реакція? Це хоробливе загострення особистого інстинкту. 
Кляси визискувачів уміло використовують цю хворобливість роз’ятрюючи її і спря
мовуючи на свій особистий млин. І тому зрозуміло, що політична реакція буває 
після війн, революцій, взагалі після всякої великої витрати сил у соціяльних рухах.

15 серпня. Не підставляй голови під колесо історії, воно само її роздушить 
своєчасно.

— В світовій політиці все йде нормально. Болівія хапа за горло Парагвай і хо
че видрати шматочок. На другому кінці планети Японія ягуаром ходить круг за
горожі й шукає, кудою пролізти й ухопити китайського вола за бік. В Європі 
Німеччина поки що видирається з пазурів Франції, користуючись тим, що союз
ники не мають змоги зачинати нову війну. Криза тимчасом усіх душить собі та й
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душить. І цікаво, як безживно, мертво виглядає єдиний засіб урятування людст
ва від цих усіх хапань за горло у буржуазії. Вона знає, вона бачить, що єдиний 
спосіб — це об’єднання всього світового господарства в єдиний, свідомо пля- 
номірно складений організм.

19 серпня. Невеселі відомості про СРСР все збільшуються, згущуються, 
чорнішають. Утворюється вражіння, що там визрівають якісь зміни, що мусять 
бути якісь зміни. Які? В який бік? Якими силами? Яким способом?

— Що таке сучасна родина? Це змішання біології з економікою? Що превалює 
в ній? Очевидно, економіка. Як тільки економічний цемент одпадає, так родина 
розвалюється від найменшого струсу чи непогодження членів її. З цього може бу
ти такий висновок: у соціялістичному суспільстві, де економіка в родинному 
житті не гратиме ніякої ролі, сучасна родина як мішанина біології з економікою 
існувати не може. Фактор соціяльний впливатиме на біологію. Можливо, що 
роль родини зведеться до первісних функцій: родіння дітей і утримання їх до пев
ного віку.

20 серпня. Харків, очевидно, ще не покинув мене напризволяще. Ще для чо
гось дає дозвіл на висилку мені гонорару. Не розумію все ж таки цих людей: 
якийсь тут є опортунізм щодо мене. Книг до друку не дозволяють, вернутись на 
Україну не пускають, за контрреволюціонера виставляють, ворогом соціялізму 
називають, а гроші мені висилають. Незрозуміло, нелогічно, непослідовно. Ціка
во, в чому тут річ і чим це скінчиться?

— Безсмертя — це пам’ятання себе. Отже гіпотеза про переселення душ не є 
безсмертя і ніякого інтересу з цього погляду не має. Мені цілковито байдуже, чи 
був я коли-небудь рибою, чи птицею чи людиною, коли я теперішній, нічого про 
це не пам’ятаю. Так само байдуже, чим я буду, якщо я про теперішнє своє існу
вання нічого не пам’ятатиму. Навіть легендарний рай тепер мені не цікавий, як
що не буде безперервного зв’язку з моїм теперішнім «я». Так само й потойбічне 
існування не цікаве. Ми кінчаємось із нашими земними органами. Якщо вищій 
силі всесвіту потрібна частина нас (у формі так званого нашого «духу»), то вона 
вживе її собі так, як їй потрібно для її цілі без ніякого порозуміння з нами, без 
ніякого сліду нашої пам’яті про нас теперішніх.

— Інстинкт продовження роду приміщують, звичайно, в статевій сфері. Це — 
неправильно. Чим пояснити, що ми так страшенно турбуємось про те, яка зали
шиться про нас пам’ять, як ми боїмось того, що скажуть про нас нащадки, як ми 
стараємось зробити щось таке, щоб на віки зафіксувало пам’ять про нас у 
людстві. Просто й пильно думаючи над цим, не розумієш і для чого це нам, що 
нам од того, яка про нас буде пам’ять, коли нас не буде. Яка ж сила примушує нас 
турбуватися, боятися, прагнути цієї оцінки, сумувати, впадати в пригнічення, 
радіти й раювати. Та сама сила, яка примушує нас усе це саме відчувати в потягу 
до другої статі. Як у статевих актах ми продовжуємо фізичний рід, так соціаль
ними актами продовжуємо свій рід духовний. Наші соціяльні акти це наші ду
ховні діти, які ми родимо й лишаємо по собі на землі. Закон гармонізації сил у 
нас, особистий інстинкт і інстинкт роду тут зливаються.

25 серпня. Влада — досить підступна річ. Коли ще прагне її людина, то вона 
здається золотим, майористим, сяйним прапором, на якому написано: «Слава і 
щастя найдужчому, найкращому!». Коли, перемігши своїх суперників, людина 
хапає цей прапор і біжить з ним поперед усіх, коли не вірить у гасла. Але якість 
цього прапора така чудна, що поки людина біжить, доти вона й вірить. Але бігти 
весь час попереду з золотим важким прапором не так то й легко. Що далі біжить 
найдужчий і найкращий, то все важчий та важчий стає прапор, то все більше та 
більше втома налягає на плечі сильного. І нарешті прапор влади і слави стає та
ким тяжким, що людина мріє про те, як би його з честю скинути з себе і пірнути



в юрбу непомітною краплинкою. Але друга якість цього прапора ще та, що ця 
мрія людині майже ніколи не вдається і сама вона прапора залишити не може, а 
його в неї видирають, так само боляче топчуть і б’ють, як і вона це робила.

26 серпня. Пізнати самого себе — це, властиво, пізнати свою підсвідомість, 
взяти з нею тісний зв’язок.

— Гітлерова «партія» коштує великій буржуазії 125 мільонів франків 
щомісячно. Вона їх давала Гітлерові для боротьби з комунізмом. Вона готова бу
ла допустити до диктатури Гітлера з цією умовою. Але як тільки частина 
гітлерівців почала виявляти замах на устрій капіталістичного суспільства, на 
дійсну владу самої цієї буржуазії, так вона відразу припинила субсидії й «партія» 
Гітлера починає губити силу, тріщати й от-от розколеться. В кожному разі бур
жуазія до порушення цих устоїв не допустить і, коли Гітлер доскочить влади, то 
вона буде зведена до влади Муссоліні чи Пілсудського.

I вересня. Голландський уряд не пустив радянську делегацію на чолі з Горь
ким на Конгрес проти війни. Горький вилаяв голландську буржуазію «трусами». 
Але мені здається, що лаяти свого ворога за обережність наївно. Взагалі в ко
муністичній пропаганді й способах боротьби є багато зайвої наївности, зайвих хи
трощів, непослідовности і навіть лицемірства. Є багато річей, які можна і навіть 
треба лаяти й казати цілком одверто й просто, не хитруючи й не вдаючи наївнос
ти! І також одвертість і сміливість робили б більше вражіння і давали більше ко
ристі, ніж «дипломатія» та наївність.

З вересня. Майже щоночі сниться СРСР, Україна, наш переїзд туди.
— Бельгійський король нагородив Метерлінка графом. Метерлінк прийняв з 

«великою подякою за цю «нагороду» і вибрав собі девіз: «Якщо схоче Господь». 
Одною помітнішою мерзотою стало на світі більше.

5 вересня. Муссоліні похопився сам собі пам’ятника поставить. Він не дуже 
довіряє оцінці нащадків.

7 вересня. Дивно, все ж таки, як досі ніхто з філософів не проаналізував питан
ня рівности. Чому рівність дає задоволення, заспокоєння? Чому справедливість 
виявляється в рівності, чому рівність вважається за законну, нормальну. 
Рівність береться просто як аксіома, що не потребує ні доказів, ні аналізи. Ро
зуміється, й ця аксіома потребує аналізи й доказів. Рівність — це є все та сама 
рівновага сил, вияв універсального всесвітнього закону. Тому вияви його в уся
ких формах відчувається як аксіома, як законна, нормальна, і дає задоволення.

— Якою убогою, якою дикунською, безглуздою, брудною, жорстокою буде 
здаватися нашим нащадкам наша «блискуча», наша «висока», наша «розквітна» 
цивілізація. Коли б наші самозакохані самохвальки мали здатність уявити собі 
сміх тих нащадків, вони густо-густо почервоніли б. А зрештою, може й добре, що 
вони не мають такої здатності. Може, для того, щоб щось робити й творити 
потрібна певна доза сліпоти, дурости, самозакоханости й самохвальства?

9 вересня. Чого діти повстають проти батьків? Чому віра й життя батьків не 
викликають у дітей пошани й бажання наслідувати батьків? Чому, коли бать
ки — атеїсти, діти прагнуть релігійности, а коли батьки — релігійні, діти — 
атеїсти? Тому, що молодість (краще, здорова молодість) завсігди протестує проти 
кривоваги сил, тому що вона інтуїтивно її відчуває у тому житті, яке створене 
батьками. Молодість часто ще не може аналізувати й відшукувати причини, але 
вона відчуває нелад, силкується виправити його, роблячи все наперекір батькам.

10 вересня. Людство — виразно хворе, хворе на тисячолітню, хронічну хворо
бу. Революції — це є спроби вилікуватись — кінчили швахом.

— Большевизм — це вівісекція (Слова противні соціялізму).
I I  вересня. Об’єктивізм — ознака сильного, певного в собі суб’єктивізму. Хто 

боїться бути об’єктивним, той виявляє своє малосилля.
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— Цікаво: ніколи нігде в радянській пресі ні слова нема про національне пи
тання, про нац. відносини, про українізацію. Очевидно, ці питання все твердо й 
історично вирішені й не потребують ніякого більше обговорення. Тільки як саме? 
Чи не так само, як і царський уряд колись «остаточно» вирішив?

13 вересня. Сучасні люди так зріднилися, зрослися з ідеєю ворожнечі й бороть
би між людьми, що виривання з них цієї ідеї вони відчувають так само болюче, як 
вирізання рака.

— Франція не згоджується на рівність озброєння Німеччини. Що ж це має 
визначати? Що вона силою заборонить Німеччині озброїтися. Значить, репресії, 
окупація, війна?

— Уряд СРСР готує грандіозне святкування ювілею Горького. Весь народ має 
вітати, радіти, святкувати. І буде, розуміється. Але чи не хотів би Горький, щоб 
народ святкував без уряду. Може, воно було б не таке грандіозне, але зате 
справжнє.

18 вересня. Лист від «Руху». Незрозуміле явище тягнеться далі. «Контррево
люціонерові», «агентові євр. держав», «ворогові народу» висилаються гроші. 
Книжки його до друку не дозволяються. Курс на «покладення у домовину» 
політично й літературно тримається твердо. А гроші цьому злочинцеві й 
шкідливій людині висилаються. І то в той час, коли страшна скрута на валюту, 
коли в Україні голод. Через що, для чого, яка логіка в цьому?

20 вересня. Людство в тугі за щастям виробило багато тям, які мали б слугува
ти для досягнення того щастя. Але ці тями часто тільки шкодять цій меті. І пре
красні вони, немов би тільки добро можуть давати. А тим часом дають вони вели
чезну шкоду і служать тільки відсуванню щастя. Наприклад, тяма свободи. Чо
го, здається, можна бажати і прагнути кращого? Мати свободу людям. Бути 
вільним, незалежним, підлягати тільки своїй волі, своїм бажанням та інтересам, 
не знати ніякого примусу, утиску, заборони, неволі. Розуміється, це тільки ре
акція на примус, заборону, утиск і неволю, ця тяма. Це — витвір туги, одчаю, су
му, болю. Вона подібна до витвору вічного блаженства, раю, як реакція на 
постійне горе. Але як рай є шкідлива тяма і служить тільки відсуванню щастя на 
землі, так і тяма свободи є шкідлива. Як рай ніколи нігде не існував, не існує й не 
може існувати, так і свободи нігде не було, немає і не може бути.

27 вересня. Мені все ж таки не хочеться підлягати нерозумній волі. Я спробую 
зробити всі можливі від мене заходи, щоб «Щастя» було видане в СРСР. Я звер
нуся до Горького, диктатора в культурних справах. Дам йому прочитати «Щ» й 
всі листи мої до Скрипника. Горький, мабуть, нічого не зможе зробити, якщо схо
че? Тоді я напишу ще раз до Скрипника й заявлю, що звернуся до суду громадсь
кої опінії в Європі. Бути в очах комуністичного й соціалістичного світу тавром 
агента бурж. держав, контрреволюціонером, реакціонером і дурнем я вже більше 
не можу і не хочу. Коли Барбюс не зможе (чи не схоче під пресом Москви) помог
ти мені видати книгу, я видам її сам. Але видам так, щоб вона звернула на себе 
увагу, щоб її хотіли прочитати і читали з найбільшою увагою. Для цього мусіти- 
му вжити неприємного способу американського. На виданій книзі буде обгортка 
з написом: «1000 фр. кожному читачеві, який із змісту цієї книжки догадається, 
за що вона не дозволена до видання в СРСР». І тут же слова Барбюса: «Це така ре
волюційна книга, що трудно буде знайти на неї видавця».

9 листопада. «Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле 
листя, гаснуть очі й чи серце спить?» Правда, я в інших умовах (фізичних) за
слання. Я — не в салдацькій казармі, не під доглядом унтерів, не на муштрі й 
мені тут ніхто не забороняє писати. Але поклавши руку на серце, я волів би бути 
в становищі Шевченка. Я волів би писати крадькома, але знати, що моє писання, 
моя робота буде вхоплена моїми друзями й передана друком до моїх друзів-чи-



тачів. Мені тут ніхто не забороняє писати, але мені там заборонено доходити до 
моїх друзів-читачів. Мене відрізано, ізольовано гірше ніж у якійсь казармі, чи 
тюрмі найсуворішій. Ні одного слова, ні приводу, ні знову ні звідки, ні туди. 
«Рух» уже припинив газети й журнали нам висилати. Здається, вже й гонорар 
припинено посилати. Отже... задушено мене гірше ніж Шевченка. Але... очі мої 
ще не гаснуть й серце не спить! О, ні!

27 листопада. Лист від «Руху». Диво дивне: «Рух» має вислати уваги Літко- 
ма до «Нової заповіді». Значить, «НЗ» до друку евентуально дозволено. Значить, 
класти живим у домовину роздумали. Значить, можна писати, можна дихати, 
можна вилізти з водолазного апарату, в який мене було затиснено. Не віриться... 
Ба й справді «НЗ» дозволять, а «Щ» ні. Яка логіка? Логічніше, послідовніше й 
«НЗ» не дозволити. А проте, хто зна, може тільки іншу форму недозволяння при
брали, може, в оцій евентуальності, в оцих увагах Літкома й є весь цимес загад
ки. Може, ті уваги такі будуть, що згодитись мені на них ніяк не буде можливо. 
На те, може, й рахується. Побачимо.

2 грудня. Лист від «Руху» («НЗ» не має дозволу («візи») до видання, бо в пер
шому розділі подається картина, яка може викликати в читача хибні міркування 
про роботу Комінтерна4). Що має значити ця загадкова фраза, не розумію. Які 
такі хибні міркування можуть виникнути, не можу збагнути. І через що 
Комінтерн, коли про нього й не згадується? Мотив одмовлення здається мені 
цілком вигаданим, формальним та й зовсім неясним. Але тут же запрошується 
мене до участи в Альманасі, який «Рух» має видати в 1933 р. Розуміється, «візи» 
на мою працю й для Альманаха не буде видано і я візьму на себе тільки зайвий 
привід думати, гадати, дадуть чи не дадуть відібрати в себе по-дурному і час, і 
енергію. Нехай уже видадуть без мене.

3 грудня. Мотив заборони «НЗ» воістину цікавий: читач матиме хибні мірку
вання про роботу Комінтерна. Через що саме, не з б о л и л и  п о я с н и т и , і  яка така 
«хибна» робота Комінтерна в мене? Що посилається людей на розвідку небезпе
ки, яка загрожує всьому існуванню СРСР? Не посилається взагалі? Чи не так це 
робиться? Ні, видно, «mariage» мій ніяк не стулиться з цими чудними людьми. 
Надокучило, бере апатія і нудьга. Очевидно, й далі треба робити тільки в поро
зумінні з самим собою, не озираючись ні на хвилину на «рецензентів» і «візи».

4 грудня. Лист до «Руху». (Викинути перший розділ «НЗ» це значить знищи
ти всю працю. Вимагати цього — це значить вимагати знищення роману. Згоди
тись не можу. Запрошення взяти участь ув Альманасі принципіяльно приймаю, 
але не обіцяю щось дати, бо не зможу працювати — заборона «НЗ» на підставі 
цілком незрозумілих для мене мотивів паралізує мою думку і волю до роботи).

23 грудня. «Рух» прислав рукопис «НЗ». Для чого? Ні одного слова в пояс
ненні. Очевидно, треба так розуміти, що це є відповідь на мого листа. А, мовляв, 
ти ще смієш «своє суждение иметь», та ще «рассуждаешь». Так от, на тобі твій 
рукопис і ніяких балачок. — Побачимо, чи правильно я розумію харківських 
«дурних людей»...

— Міщанство попалось мені під злу руку й дістало прочуханки в лиці Марусі 
Гл. А прочуханка, властиво, досить невинна: назвав її в лице міщанкою. І цікава 
річ:образилась.

1933
7 квітня. Одержав чергове число «Бюлетеня опозиції». Троцький через 13 ро

ків пише те саме, тими самими словами, що написав я в 1920 р. («Революция в 
опасности»). Мені в 1920 р. здавалося, що те, що я помітив, визначало гостру не
безпеку для революції й що треба було бити на сполох. Тим часом революція 
проіснувала після мого крику ще 13 років. Тепер кричить Троцький. Правда, до
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його крику прислухаються уважніше, ніж до мого, але це не значить, що рево
люція в СРСР ще не протягне 13 років. Од душі бажаю, що б крик та гвалт Троць- 
кого так само справдився, як і мій.

25 квітня. Читаю Уеллса1 «Сон». Перехопив мою ідею. Не можу сказати, що 
він її обробив так, щоб я заздрив. Та навіть і не так, щоб я все ж таки потім колись 
не взявся й собі за неї.

27 квітня. Уеллс тільки попсував. Беручись виступати немовби бунтарем і ре
волюціонером супроти сучасного суспільства, він, очевидно, не має ні духу, ні 
навіть теми.

15 травня. В газетах попахує війною. Гітлер помахує шаблею нам. Народ од 
усього цього струсується божевіллям. І готов вірити, що настане добробут. В се
реду мав казати в рейхстазі промову Гітлер. Цієї промови жде весь світ з напру
женням. Од цієї промови залежатиме, як скоро німецький народ кинеться поми
рати. Соромно жити серед цих людей.

5 червня. Вичитав про самогубство М. Хвильового.
11 червня. Спростування Троцького з приводу чуток про його повернення в 

СРСР. Значить, мої сумніви мали рацію.
8 серпня. Ще один процес український. Мають судити Шумського.
12 серпня. Читання статті Попова в «Комуністі»2. З статті можна зробити вис

новок, що «дезукраїнізація» (себто русифікація набирає після смерті Скрипника 
більшої сили).

8 серпня. Лист до А. Жука3 (судячи з листа він, очевидно, є ініціатор «Єдиного 
Нац. Фронту»). Гарантії, обіцяної в попередньому листі, вони абсолютно не можуть 
дати, що буде моя стаття надрукована. Це залежить од того, чи вона буде проти боль- 
шевиків, чи за. Якщо за, то вони її не надрукують. Оце та свобода поглядів. Споку
шав мене тим, що, мовляв, «Левіні4 бере участь у збірникові «Єдиний Нац. Фронт». 
Мене це більше не дивує після «расистських націоналістичних виступів цього 
«соціаліста» під час петлюрівського процесу. Вони всі тепер будуть у їхньому фронті.

5 жовтня. Випробування Глущів вирисовується все виразніше. їм ставиться 
досить трудна проблема: дружба чи матерьяльна вигода. Не певний, що її можна 
вирішити на користь дружби. Я можу часом думати, що й Глущі виберуть ма
теріальні вигоди. Треба остаточно вирішити це невеличке, але назріле питання, 
яке відбирає часом непропорціонально багато часу й уваги.

— Розпуста: вареники з сиром.
13 жовтня. От якраз тепер, коли вони (кацапи з ВКП) хочуть мене задушити і 

навіть цього не ховають, тепер я саме й повинен бути якнайбільш радісний і щас
ливий так, як може бути щаслива людина, якій перев’язали один орган з метою 
омертвіння його.

15 жовтня. Неприємна новина. Німеччина вийшла з Ліги націй і Комісії по 
роззброєнню. Річ не в тому, що нім. імперіялізмові надокучило гратися в 
піжмурки і він захотів робити те, що робив увесь час. А в тому, що все має свою 
логіку, свій розвиток і наслідки. Незалежність гітлерівського фашизму мусить 
теж розвиватися логічно та консеквентно і мусить підійти до кепських наслідків. 
Сам гітлеризм боїться їх і Гітлер істерично кричить перед мікрофоном, що «нім. 
народ» (себто він, Гітлер) війни не хоче, що це — божевільна війна, але... в 
університетах Німеччини вже давно вчать військовим наукам і на улицях співа
ють популярну пісеньку «Ми хочемо одлупцювати Францію».

17 жовтня. Знову «хмари на міжнародному обрію». Надто на Далекому Сході. 
СРСР грає тактику того єврея, що вночі в лісі лякає ярмулкою і шапкою, насад
женими на руку, розбійника — пня. СРСР удає, що абсолютно не боїться «парши
вих япошек» і загонисто грозиться їм ярмулкою — нас, мовляв, он скільки, ми 
страшенно дужі й хоробрі. Але — леле! Колись отакі самі хоробрі так само ляка-
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ли «макаку-япошку» і нахвалялися закидати... ярмулками. А тимчасом вийшло 
щось інакше.

23 жовтня. Ввечері зайшов Мик. Петр. Глущ і розповів таке. З ним виявив ба
жання побачитися управділами торгпоспредства в Парижі. Він йому сказав, що 
влада дала йому широке повноваження проводити зо мною переговори в справі 
мого повороту на Україну. Моя, мовляв, філософська книжка (Очевидно, «Щас
тя») має хутко друкуватися і якась моя п’єса ставиться тепер (це мені невідомо). 
Як я поставлюся до переговорів і як вони підуть далі, він хотів би провадити їх. 
Глущ запропонував спочатку побачитись.

24 жовтня. Всі думки просякнуті можливістю повороту на Україну... Там є 
тенденція на ліквідацію українізації, нема абсолютного тріюмфу русько-япон
ської великодержавницької течії. Можливо, дійсно «Щастя» буде надруковане. 
А тим самим буде відновлено зв’язок мене з колективом. Це — головне.

26 жовтня. Лист до А. Жука. (Не погоджується з моєю участю в збірнику 
«Єдиного фронту». Я дав згоду взяти участь тільки з умовою цілковитої свободи 
вислову. Але А. Жук роз’яснив, що треба бути не тільки українцем, але ще й во
рогом комунізму, щоб мати змогу співробітничати в збірнику).

27 жовтня. Коли «Щ» буде надруковане, то всім же стане ясно, що всі попе
редні непорозуміння зо мною були безпіставні, що я — зовсім не те, за що мене 
ввесь час виставлялося, що всі мої критики або не розуміли, або не хотіли ро
зуміти. А коли все це так, то чому ж мене не допускають до партійної, громадсь
кої політ, роботи?

31 жовтня. Глущ бачився з Радченком5. Вияснилось, що він проводити далі 
переговорів не буде. Натякнув, що, може, місяців через 3—4. Навіть злякано спи
тав Глуща, чи той не проговорився мені про ці його наміри. Таким чином справа 
повороту на цьому й закінчилася... А наше життя вже почало тріщати, ламатися.

5 листопада. Все виразніше вирисовується питання про поворот. Те, що ми 
були змушені так близько підійти до нього. Я постарався в’явити собі моє життя, 
реальне буденне життя на Україні. Як я буду жити? Це буде життя, подібне до 
тюремного. Я буду з громадського погляду цілком пасивний. Я все життя своє 
досі прожив активно, ще з наймолодших років юнацтва був бунтарем, вже актив
но підходив до явищ життя, що всі подальші роки прожив у революції, себто в 
діяльності для суспільства. Тепер я раптом буду інертним, мовчазним, пасив
ним... Тут я хоч вільно можу ходити, їздити, стикатися з людьми і не боятися ні 
за слова свої, ні за рухи. А там... там буде... слідкування, шпигування, контроля 
кожного слова, кожної посмішки.

Боятися нам нема чого, але мати цей догляд над собою, жити, як у камері під 
постійним стеженням — ради чого? Ради якої користі колективові? Єдину ко
ристь я можу мати від літературної праці.

20 листопада. Сон: приїхав Степанківський до нас із України. (Чого Сте- 
панківський, про якого я ніколи не згадую?). Розповідав про Київ. Що саме не 
пам’ятаю. І мене обхопила така туга, така ніжність, що я Степанківського і 
поцілував, пам’ятаю, в голову. «Не тебе цілую, а Київ». І від тої туги, болючої, га
рячої, ненаситної прокинувся.

22 листопада. Знову сон «із України». Ніби приїхав до нас з України Михай
ло Авдієнко. Я десь незразу його зустрів, його привели до мене. Здоров’я в нього 
гарне. «Не курите?» — спитав я його — «О ні, вже давно».

23 листопада. Знову сон «із України». На цей раз я сам уже приїхав туди. І 
поїхав я просто до Харкова й опинився на якійсь дискусії на літературну тему. 
Тут же на цьому зібранні дівчинка принесла пакуночок з горіхами й ще «чи
мось». Всі жадно кинулись підбирати, а дівчина болюче скривилася і почала бла
гати: «Не їжте, не їжте»). Потім мене відвели до кімнати.

ЩОДЕННИКИ__________________________________________________________ 73



74 Володимир ВИННИЧЕНКО

1 грудня. Зустрінуто мене двома прикрощами: Пленум ЦК КП(б)У за до
повіддю Косіора виніс резолюцію про нац. ухил на Україні. Тепер уже Скрипни
ка покійного поставлено на чолі сепаратистського контрреволюційного руху, що 
проводиться укр. еміграцією (Галаганами) і керується (чи підпалюється Гітлером 
через Коновальця). А ці укр. сепаратисти, звичайно, проводять далі 
націоналістичну політику, що й поклали початок «Винниченко, Грушевський і 
Шаповал».

З грудня. Для чого їм виставляти Скрипника за активного провідника контр
революційної змови, «національного уклону» на Україні? Виявляється, в контр
революціонери з партбілетом у кишені попав і такий барабанщик вірнопідданий 
як А. Річицький. Не помогло й вислужування на мені. Там же (в контрреволюції) 
і Авдієнко, і, мабуть, усі порядніші й активніші комуністи-українці.

8 грудня. В мене тепер одна думка: чи доженуть і переженуть руські комуністи 
руський монархізм у нищенні українського сепаратизму. Руська білогвардійщи
на теж із великою цікавістю слідкує за цим, дійсно, цікавим історичним змаган
ням. І готова помагати їм всіма способами стати на рівні з Миколою ІІ-им. Ніко
ли ні одного слова осуду, ні одної критичної уваги з приводу нац. політики. Над
звичайно цікава ця мовчазність.

10 грудня. Доповідь Косіора і резолюція ЦК КП(б)У про нац. питання. Про ска
сування школи на укр. мові нічого нема і я вже радію. Поки школа є, немає серй
озної русифікації, немає напряму на знищення укр. нації. Коли цей напрям з’яв
ляється, це буде значити, що революційна партія вже перевернулася у свою проти
лежність. І тоді, розуміється, мої позиції стануть іншими і фразеологія мене не пе
реконає. Переконає діло, а не слово.

18 грудня. Руська «демократична» контрреволюція повна страху перед сепа
ратизмом і мовчазної вдячности перед руськими комуністами. Занадто серйозна 
річ це, щоб можна було дозволити критикувати большевиків за нац. політику, 
щоб грати нею. Вони мовчать і мовчки ухвалюють все, що робить Кремль, бо ро
бить він так, як і вони самі не могли б краще зробити. Тут вони всі можуть пода
ти й потиснути собі руки, тут панує цілковитий єдиний фронт. І собі вони його 
дозволяють з легким серцем. Але з яким лютим гарчанням вони кидаються на 
єдиний фронт тих, кого вони єдиним фронтом душать!

20 грудня. Наш «іспит» дає головним чином нам прикрість і гіркість. Усе ж та
ки ми, очевидно, потай від самих себе, сподівалися, що в Глущів знайдеться щось 
більше за вузесенький егоїзм та ще й грошевого, та ще й мізерно маленького 
розміру. За кілька тисяч вони, очевидно, готові продать своїх «друзів». Ми все ж 
таки, видно, хотіли десь там про себе, щоб вони виявили себе інакше. І вони ви
являють, здається, цілком так, як їм наказує анонімний лист.

Коментарі
1931

1 Жоффра Жозеф (1852—1931) — французький військовий діяч, головнокомандувач французь
ких військ у часи І Світової війни. Уславився в першій битві на річці Марн.

2 Перепелиця Степан (1884—1932) — політ, діяч, член УПСР, знавець укр. фінансової кооперації, 
міністр фінансів у кабінеті С. Голубовича.

3 Лаваль П’єр (1883—1945) — французький політ, діяч, прем’єр-міністр 1931—32; у 1934 міністр 
колоній в уряді Думера, після вбивства Барту (1934) міністр закордонних справ. Уклав угоду з Б.Мус- 
соліні (1935), надавши італійцям свободу дій в Ефіопії. 1935—36 рр. прем’єр-міністр, провадив 
політику капітуляції, один із вождів «вішівського» режиму.

4 «Пророк» — остання драма Винниченка: написана 1929, видана у Нью-Йорку 1960 р.
5 «Намисто» — збірка поетично-психологічних оповідань на теми народних пісень, написана Вин- 

ниченкому 1921—1929 рр. Видана «Рухом» (Харків, 1930).
6 «Капітал» — відома праця основоположника марксизму K. Маркса (т. 1— 1887, т. 2. 1885, т. 3. 

1894).



7 Постанова 5 з’їзду Рад, що я «ворог народу» — V Всеукраїнський з’їзд Рад (лютий 1921) окре
мою постановою оголосив Винниченка «ворогом народу».

8 Постанова як про агента європейських держав — неточне твердження. «Агентом європейських 
держав» назвав Винниченка Б. Волін 1925 р. у статті, надрукованій в «Известиях».

9 «Le Seconde Generation* (фр.) — «Друга Генерація».
10 Жадка (Жад) Яблонська Софія (1907—1971) — знайома Винниченків, письменниця і жур

налістка.
11 Івонка — героїня одного з романів Жад. Згодом Винниченко скористався цим іменем, назвав

ши так героїню свого роману «Лепрозорій» (1938).
12 Кайзерлінг Герман (1880—1946) — німецький філософ, заснував «Школу мудрості» (1920). Ба

гато подорожував з лекціями Європою і Америкою.
13 Абрамович Рафаїл — провідний меншовицький діяч на еміграції. Під час показового процесу 

над меншовиками (березень 1931) підсудних було звинувачено в зв’язках з Абрамовичем, який начеб
то їздив до Москви з метою антирадянської діяльності. Однак з’ясувалося, що Абрамовича в Москві 
взагалі не було і що в цей час він був присутній на конгресі Соціалістичного Інтернаціоналу.

14 Чаплін Чарлі (1889—1977) — всесвітньо відомий англійський актор-комік і кінорежисер.
15 Волін Борис (1886—1957) — російський партійний діяч і журналіст. 1925 р. опублікував в «Из

вестиях» фейлетон «Проделки Винниченки», в якому закидав йому намір пробратися в Україну, 
втертися в довір’я партії й підірвати зсередини радянську владу. Як доказ цього Волін наводив фаль
сифіковані листи Н. Григорієва і Винниченка, де нібито викладався план підриву УРСР.

16 «Бюллетень оппозиции» — газета, що її видавав Л. Троцький в Парижі, Берліні, Цюріху, Нью- 
Йорку (1929—1941). Винниченко, цікавлячись фігурою Троцького і його поглядами на більшовизм і 
сталінізм, передплачував її, відгукувався на деякі публікації, зокрема з «українського питання*.

17 III Інтернаціонал — Комуністичний Інтернаціонал, заснований у березні 1919 р. у Москві.
18 «Монд» («Le Monde») — відома французька газета, редактором якої в 30-ті рр. був А. Барбюс.
19 «Le Matin» — паризька щоденна газета, заснована 1882 р.
20 Коновалець Євген (1891—1938) — полковник армії УНР, організатор і командувач полку Січо

вих Стрільців. 1921 р. створив у Галичині нелегальну українську військову організацію. З 1922 р. на 
еміграції в Берліні, Женеві та Римі. Був ініціатором проведення конгресу ОУН у Відні (1929), де йо
го було обрано головою. На цій посаді він пробув до своєї трагічної загибелі 23 травня 1938 р. в Рот
тердамі від руки агента НКВД.

21 Лакиза Іван (1895—1938) — літературознавець і критик, автор збірника статей «Письменник і кри
тик» (1928), де була вміщена вульгарно-соціологічна стаття про «Сонячну машину». Засланий у 30-і рр.

22 Барбюс Анрі (1873—1935) — французький письменник і громадсько-політичний діяч, член 
КПФз 1923 р., палкий прихильник СРСР. Винниченко переписувався з ним з приводу публікації сво
го філософського трактату «Щастя. Листи до юнака».

23 Коряк Володимир (1889—1939) — літературознавець і критик, член літературних угруповань 
«Гарт* і ВУСПП, колишній боротьбист. Засуджений 1937 р. як «націоналіст, троцькіст і ворог наро
ду» і знищений.

24 Тулуз-Лотрек Анрі (1864—1901) — славетний французький маляр, літограф і графік.
25 Кує Еміль (1857—1926) — французький фармацевт і психотерапевт, автор психотерапевтично

го методу, побудованого на автосугестивних повтореннях. Система «куеїзму» була деякий час дуже 
поширена в Європі, зокрема у Франції. 1926 р. Винниченки стали прихильниками «методу Кує».

26 Думер Поль (1857—1932) — французький політичний діяч, з 1931 р. президент Республіки, 
убитий 7 травня 1932 р. білогвардійським емігрантом П. Горгуловим, самозваним головою російської 
націоналістичної фашистської партії.

27 Cercie International des intellectuels (фр.) — Міжнародний гурток інтелектуалів.
28 Cote d’Azur (фр.) — Лазурне узбережжя, французька Рів’єра.
29 мустікер (фр. moustiquaire) — легка запона від комарів і комах.
30 Бергсон Анрі (1859—1941) — видатний французький філософ і соціолог, який у своїх творах 

порушував проблеми свідомості й підсвідомості, моралі, комічного та ін..
31 Пуанкаре Жюль Анрі (1854—1912) — французький математик, фізик, філософ. Незалежно від 

А. Ейнштейна розвивав «постулат відносності».
32 Гувер Герберт (1874—1964) — президент США (1929—1932) в часи глибокої економічної кризи.
33 «Критика» — місячник критики, бібліографії та літературознавства, виходив у Харкові 1928— 

1932 рр.
34 «Нова заповідь» — роман Винниченка, написаний 1932 р. Французький переклад другої ре

дакції «Nouveau Commandement» побачив світ 1949 р.
35 «Німець» — Штекель Вільгельм (1868—1940) — видатний німецький психоаналітик, займав

ся питаннями сексуальності.
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36 Малюноп (від малюна — умовна назва чоловічого статевого органу) — урологічна операція з 
метою лікування імпотенції.

37 Reveillon (фр.) — вечеря.
1932

1 Борщак Ілько (1895—1957) — історик і публіцист, дійсний член НТШ, професор Державної 
Школи Східних Мов у Парижі. Розвідки про історію України, українсько-французькі історичні кон
такти; видавав із вступними статтями твори О. Стороженка, М. Костомарова, Т. Шевченка. Винни
ченко листувався з ним протягом тривалого часу.

2 Бератт (Горбунов) — мова про П. Горгулова, самозваного голову російської націоналістичної фа
шистської партії, який 7 травня 1932 р. убив президента Франції Поля Думера.

3 splendid (англ.) — чудовий, розкішний
4 Комінтерн (Комуністичний Інтернаціонал, відомий як Третій Інтернаціонал) —міжнародна ор

ганізація, що об’єднувала компартії цілого світу. Засновано в Москві 1919 р. За Сталіна К. з усіма йо
го секціями перетворився на експозитуру зовнішньої політики та розвідки СРСР. На чолі К. стояли 
Г. Зінов’єв, М. Бухарін, Г. Димитров та Д. Мануїльський. 1943 р. ліквідований.

1933
1 Уеллс Герберт Джордж (1866—1946) — англійський письменник. Класик наукової фантастики. 

Винниченко познайомився з Уеллсовим романом «Сон» (1933), в якому була поставлена ідея зобра
ження гостро критичного погляду людини майбутнього на сучасний світ, що на якийсь час відверну
ло Винниченка від цього задуму.

2 Стаття Попова в «Комуністі» — мова йде про опубліковану в газеті «Комуніст» (1933. — 
№ 173. — С. 1) доповідь секретаря ЦК КП(б)У на зборах харківського партактиву, де доповідач гостро 
виступив проти Винниченка, який «оголосив себе за комуніста, лишаючись на ділі буржуазним 
націоналістом».

3 Жук Андрій (1880—1968) — громадський і політичний, діяч, публіцист, член ЦК УСДРП. Один 
із засновників і член проводу «Союзу Визволення України». До Львова повернувся 1930 р. і керував 
Статистичним бюро Ревізійного Союзу Укр. Кооперативів. З 1940 у Відні.

4 Левіні (Левинський Володимир) (1800—1953) — публіцист і теоретик укр. соціалістичного ру
ху, один із засновників УСДП, активний член Закордонної групи УКП у Відні. Автор численних 
публікацій про укр. питання.

5 Радченко — співробітник радянського Торгпредства, який, імовірно, був зв’язковим між 
М. Глущенком і ДПУ.
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Публікація Галини СИВА ЧЕНКО 
Коментарі Григорія КОСТЮКА (1931 р.), Галини СИВАЧЕНКО

(Продовження в наступному числі)

ЗГАДКА ПРО ТРЬОХСОТ КИЯН 
З 1942 РОКУ

Дмитро МАЛАКОВ 
Вступна стаття, публікація

липня 1941 р. німецькі танки вийшли на рубіж річки Ірпінь, і по
чалася героїко-трагічна Київська оборонна операція. За свідчення
ми військових істориків, ця тривала, 73-денна оборона, зірвала 

плани «бліц-крігу» та врятувала Москву. Але ж якою ціною: крім десятків тисяч 
полеглих та поранених, в цій «операції» 665 тисяч бійців і командирів Червоної 
арміїї потрапили в полон.

19 вересня частини Вермахту увійшли в залишений напризволяще Київ. По
чалася окупація, що тривала 778 днів, сповнених страждань.
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24 вересня Хрещатик і прилеглі квартали здригнулися од вибухів, і запалала 
грандіозна пожежа. Цю акцію було вчинено за сталінськими настановами: «щоб 
земля горіла під ногами окупантів».

29—ЗО вересня нацисти розстріляли у Бабиному яру десятки тисяч київських 
євреїв.

1 листопада підпільники спалили будинок колишньої думи, а перед війною — 
міськкому та обкому КП(б)У, що стояв на теперішньому майдані Незалежності. 
Наступного дня окупанти стратили за це 300 заручників.

З листопада висаджено в повітря Успенський собор лаври.
Військовополонені тисячами гинули в київських концтаборах од голоду, хо

лоду, хвороб і знущань.
Місто, населення якого перед війною становило майже мільйон людей, 

помітно порожніло: сотні тисяч пішли за мобілізацією, евакуювалися, загинули 
тут від голоду. Далі почалася відправка молоді на працю до Німеччини. Люди 
шукали порятунку за оцих умов «нового порядку». Важко було всім, та особливо 
страждала міська інтелігенція, яка не мала коріння в селі, — найменш захище
на, найбільш вразлива. Дуже потерпала творча інтелігенція, позбавлена звичних 
засобів до самовиявлення та існування.

Оперний театр ожив одним з перших, персоналові звеліли стати до праці, а на 
чолі поставили німця з Кенігсбергу диригента Брюкнера.

Важче довелося акторам інших театрів. Нагадаймо, що в пожежі Хрещатика 
згорів театр юного глядача, театр KOBO, радіотеатр, консерваторія та музична 
школа, про що писала газета «Українське слово» 21 жовтня 1941 р.

З перших чисел газети «Література і мистецтво», що почала було видаватися у 
жовтні 1941 р., довідуємось, що у Києві залишилися 82 артисти естради, які організу
вали в будинку колишньої синагоги «Театр розваг», а в будинку колишньої оперети 
засновано Музично-драматичний театр ім. Затиркевич-Карпинської під художнім 
керівництвом Григоренка; у приміщенні ж педагогічного інституту розташувався Му
зично-драматичний інститут ім. М. Лисенка, очолений сином композитора Остапом 
Лисенком; нову українську капелу в складі 90 чоловік згуртував відомий диригент 
П.Г. Гончаров. На чолі консерваторії став В.Г. Іваницький. Як повідомляли ЗО листо
пада 1941 р. редаговані Оленою Телігою «Літаври», український драматичний театр 
ім. М.К. Садовського, організований в приміщенні російського драматичного театру 
ім. Лесі Українки, очолив головний режисер Тинський (М.Л. Перепеліцин).

У тому ж числі «Українського слова» повідомлялося: «Ініціативна група, що 
створює Спілку українських художників, яка цими днями організаційно офор
миться, разом з сектором наочної пропаганди відділу пропаганди міської управи 
згуртовує навколо себе художників-українців, яким вдалося залишитися в 
Києві». Очолив спілку професор Федір Григорович Кричевський.

Спілку письменників очолила Олена Теліга.
Відділом культури в міській управі керував скульптор і кінорежисер Іван Пе

трович Кавалерідзе.
Поновила діяльність і Академія наук, про що вже розповідав на сторінках 

«Українського історика» І.В. Верба.
Все це робилося не тільки й не стільки задля бажання «розкрити свої таланти 

за нових умов», як декому тепер хотілося б вважати, а через звичайну й звичну 
людську потребу в праці, заробітку, — підштовхувану, до того ж, одним з перших 
наказів окупаційної влади: стати всім до праці під загрозою звинувачення в сабо
тажі, що каралося на горло!

У Державному архіві Київської області (ДАКО), у фонді 2412/0085/, за опи
сом 2 зберігається справа 80. Це — рожевого кольору благенький швидкозшивач 
довоєнного виробництва «Київполіграф»: над звичним радянським серпом-моло-



том і зіркою стоїть фіолетовий штамп з німецьким «штадтфервальтунг» (міська 
управа) та печатка з українським тризубом. Така от символіка вкупі! Фіолетовим 
чорнилом друкованими літерами йде напис: «Протоколи засідань комісії ук
раїнських громадських і культурних діячів при відділі суспільної опіки 
Київської міської управи про порядок роботи комісії, про надання допомоги ок
ремим особам. Почато 16 січня 1942 р., закінчено 16 березня 1942 р.»

Отож, через десятки років не без хвилювання відкриваємо пошарпану обкладин
ку, що прикриває зшиті тонкі аркуші поганенького паперу. Тексти протоколів на
друковано на машинці. Кожен протокол має два стовпчики: «Чиє подання, про кого 
й за що (слухали)» та «Мотивована постанова (ухвалили)». Першим питанням роз
глядався порядок роботи комісії, її склад, було зачитано наказ про організацію самої 
комісії, до складу якої увійшли представники від Академії наук (п. Чудінов Б.С.) — 
неодмінний секретар, якого Президія Академії прислала замість п. М. Грунського; 
від Університету і Учительського інституту — п. Масюк П.Д., від технічних інсти
тутів п. Романкевич Г.П., від музично-драматичних працівників п. Сагатов- 
ський І.Л., від учителів середніх та загальних шкіл п. Козинець С.Я., від робітників 
мистецтв п. Носко П.В., від бібліотечних робітників п. Грушевська О.О., від медич
них установ проф. Ярослав С.Ю., від Українського літературно-художнього товари
ства — п. Жук С.С., Секретарем комісії був С.Я. Черес.

Другим питанням було формування президії комісії, і головою став керівник 
відділу суспільної опіки проф. С.Ю. Гаєвський, на заступника голови обрано 
В.С. Чудінова.

Третім питанням розглядався порядок призначення та видачі пенсій та допо
мог, і тут ухвалили, що пенсії та допомоги мають тимчасовий характер, у них мо
жуть вноситися корективи в залежності від перетарифікації ставок оплат; що до
помоги й пенсії ухвалюються за віком, станом здоров’я, високою кваліфікацією і 
стажем роботи; що пенсії видаються тим особам, котрі не мають сталого за
робітку. Особам, яким призначено пенсію, мали видаватись належні довідки. Пе
редбачалося, що засідання комісіїї мають відбуватися щопонеділка й щоп’ятниці 
з 9 до 12 год. Останнім пунктом передбачалося до наступного засідання розроби
ти інструкцію про роботу комісії.

Згодом до комісії прибули ще від Комітету взаємодопомоги (Червоного Хрес
та) В.А. Пожарська та від Дому вчених М.М. Садовський, пізніше — професор 
Університету В.В. Радзімовська.

Кілька прізвищ серед особового складу комісії привертають увагу: актор і ре
жисер Іван Лукич Сагатовський (1882—1951), Євген Якович Козинець — пер
ший ректор української гімназії в Києві та перший консул у Москві часів ук
раїнської революції, живописець Петро Васильович Носко (1885—1976), науко
вець Ольга Олександрівна Грушевська (1878—1961) — дружина репресованого 
О.С. Грушевського та братова М.С. Грушевського, скульптор і поет Сергій Стефа
нович Жук (1885—?), біохімік та громадська діячка Валентина Василівна 
Радзімовська (1886—1953). Певно, то були найенергійніші, хоч і літні люди.

Приймальня відділу суспільної опіки містилася з осені 1941 р. на Фун- 
дукліївській (тепер Б. Хмельницького), 44. Будинок зберігся досі.

Тут приймалися звернення установ, громадських організацій, окремих осіб. 
Серед установ — міська й обласна адміністрації, відділи міської та районових уп
рав Києва, а далі — університет, учительський, художній, будівельний та 
політехнічний інститути, консерваторія, інститути мовознавства, ботаніки, еко
номіки, статистики та географії, президія Академії наук, Дом вчених (так у 
тексті — Д.М.), Українська академія музичного та драматичного мистецтва, ди
рекція театру ім. Садовського, Літературно-художнє товариство, Український 
комітет взаємодопомоги (Червоний Хрест), Спілка українських письменників.
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З протоколів, які зібрані в архівній справі за оті три місяця найтяжчої, скрут
ної доби окупації Києва, видно, що комісія на своїх засіданнях розглянула зага
лом 307 подань про 303 осіб (деякі — двічі). Але ж людей і доль за цим стоїть у 
кілька разів більше, бо майже всі просили і за рідніх, і за близьких.

Серед загальної кількості подань щонайбільше бачимо науковців: 146, майже 
половина. Серед них: від академіків та членів родин — 12, від професорів та членів 
родин — 61, від доцентів та членів родин — 16. А члени родин — переважно вдови.

Далі за чисельністю йдуть митці та члени їхніх родин, загалом — 65 подань. 
Серед них актори 29 та 5 вдів, освітяни —20.

Прохачі, звичайно, наголошували на політичних мотивах: 37 подань від ре
пресованих більшовицькою владою осіб, ще 55 — від членів родин; 15 — від по
горільців (Хрещатик і прилеглі квартали), 4 повернулося з полону. Троє нагаду
ють про участь в українському війську часів визвольних змагань, а в одному по
данні йдеться навіть про участь у революційному русі. Цікаво, що ніде не вислов
люється відданість «новому порядку», проте майже кожне подання містить сло
ва «перебуває в тяжкому матеріальному стані», «дуже бідує» тощо.

Просили коштів на лікування, похорон рідних, посилене харчування, на дро
ва і просто на прожиття. Принизливих інтонацій немає. Всі прохачі постають 
бідними, знедоленими, нужденними й злиденними, а їхнє минуле, колишні за
слуги викликають щем, жаль своєю неадекватністю до теперішнього стану особи, 
особистості в окупованому безжальним і бездушним ворогом Києві.

Вік зазначали не всі, лише в 205 заявах, а середній вік прохачів — 62 роки. 
Переходячи далі до персоналій, зазначимо: щонайменше 109 з них є згадани

ми в Енциклопедії українознавства, виданій Науковим товариством ім. Т. Шев
ченка у Парижі—Нью-Йорку в 1955—1984 рр., і тільки 57 — в Українській ра
дянській енциклопедії київського видання 1977—85 рр. А в Большой советской 
энциклопедии московського видання 1980-х рр. згадано безпосередньо або через 
рідних заледве з два десятки славетних українських прізвищ з цього переліку. 
Отакою була шана.

Нижче наводимо перелік тих 303 осіб (для зручності користування складений 
за абеткою) з короткими характеристиками з протоколів 1942 р., з додаванням 
деяких уточнень і подробиць, узятих у дужки.

Назвемо й розмір тих посильних допомог: від 200—300 карбованців до 800— 
1000 на місяць, та невідомо, як довго це тривало. За тодішніми базарними ціна
ми (магазини не діяли) на харчі допомога ця була досить символічною: ерзац- 
хлібина — 250—300 крб., фунт (400 г) сала — 800 крб. тощо.

Важко і тяжко коментувати цей перелік киян, імен славетних і посполитих, 
важко оцінювати обставини, які змусили людину звертатись за допомогою. Не 
про всіх дано коментар у дужках. Можливо, хтось упізнає знайомих, рідних, мо
же, хтось із тих людей і відгукнеться. Отож, — ще один київський мартиролог 
часів минулої війни.
АБРАМЕНКО Микола Олександрович, 57 р., доцент, стаж праці 29 р., на утри

манні дружина і мати, а сталого заробітку він не має. 
АВРАМЕНКО-ПОЖАРСЬКА Віра Архипівна, 55 р., стажу 32 р., що виявила се

бе як громадський діяч та видатний педагог.
АЛЕКСАНДРОВИЧ Юрій Семенович, 58 р., стажу 37 р., науковий робітник, що 

своєю роботою в збиранні пам’яток українського народного мистецтва 
дорівнюється до Біляшівського та Щербаківського.

АЛЕКСАНДРОВСЬКА Любов Миколаївна, дружина, вдова померлого професора 
Александровського, що має на утриманні сестру і сама безробітня. [Ймовірно, 
йдеться про Григорія Александровського (1873—1936?), педагога, літерату
рознавця і громадського діяча].

ЗГАДКА ПРО ТРЬОХСОТ КИЯН 3 1942 РОКУ__________________________________7£



Мати українського письменника АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА Бориса, Юлія 
Максимівна Давидова, 66 р., син якої на засланні з 1936 р.

АНТОНОВИЧА, три неповнолітні онуки професора — Андрій та Ольга Горовенко 
та Григорій Щирських в ім’я їхньої матері Антонович А.В.

АНТОНОВИЧ К.М. — на поховання 200 крб.
БАРДАШОВА Параска Дементійовна, 65 р. — помер чоловік, знищили більшо

вики синів, а вона залишилася сама.
БЕЗБОКА Марія Яківна, 55 р., лікар.
БЕРКУТ Ангеліна Ігнатівна, 60 р., вдова професора, чоловік якої мав стажу біля 

40 р. і багато наукових праць. Гр. Беркут перебуває в скрутному матеріальному 
стані. [Йдеться про Беркута Леоніда Миколайовича (1879—1940), історика].

БЄЛІНҐ Дмитро Остапович, 60 р., професор, стажу поверх ЗО р. [Це Д.О. Бєлінґ 
(1882—1949), біолог, професор зоології, директор Дніпровської біологічної 
станції, дослідник риб та планктону Дніпра й Буга].

БОГАРНЕ Варвара Іванівна, 68 р., стажу 37 р., професор культурно-художнього 
слова; на утриманні дві сестри 72 і 73 р., сама хвора.

БОНДАРЕНКО Ганна Петрівна, 42 р., що має психічно хвору дочку, за яку пла
тить, науковець, чоловіка арештовано й заслано в табори.

БОРДЗІЛОВСЬКИЙ Євген Іванович, 64 р., ЗО р. праці, доктор ботаніки [Роки 
життя: 1875—1948, чл.-кор. АН, співавтор праці «Флора України»].

БРОДСЬКА Марія Акимівна, 59 р., вдова доцента Бродського, зараз хворіє і пе
ребуває в скрутному матеріальному стані.

БУДА Сергій Олексійович, науковець [помер 1942 р., історик, журналіст, пере
кладач на українську мову творів О. Дюма, П. Беранже, А. Франса, Р. Ролла- 
на, М. Лескова].

БУКРЄЄВ Борис Якович, 83 р., професор математики, 53 р. працює, до 100 на
укових праць [Роки життя: 1859—1962, професор університету св. Володими
ра від 1889 р., заслужений діяч науки від 1941 р.].

БУРЧАК Володимир Степанович, вчитель, педстажу 40 р., багато працював на 
ниві освіти, був репресований сам і родина, зараз знесилений і хворий.

БУТОВИЧ-ОРЛОВА Марія Михайлівна, репресована родина була багато разів.
ВАЛЯНСЬКИЙ Іван Тихонович, доцент, директор Державного українського му

зею, погорілець, хворий на діабет, що вдруге переїздить не з своєї волі на нове 
приміщення.

ВАСИЛЕНКО Катерина Прокопівна, українська громадянка, сетра академіка 
М.П. Василенка; що перебуває в скрутному становищі; педстажу 30 р. [Васи
ленко Микола Прокопович, 1877—1935, історик держави і права, академік 
АНУ з 1920 р.].

ВЕД РИГАН Галина Іванівна, асистент, що має на утриманні хвору дитину і ста
ру мати і потребує допомоги.

ВЕЛИЧКІВСЬКИЙ Микола Іванович, 60 р., професор, ректор КПІ; прохання ректо
ра політехнічного інституту та директора Інституту економіки, статистики та ге
ографії Академії наук, стажу має 35 р., що кілька раз був репресований, сидів чо
тири роки в тюрмі, тепер хворіє як наслідок репресій та голодування в тюрмі — 
про призначення пенсії [М. Величківський, нар. 1890 р., очолював у 1941 р. в 
окупованому Києві Українську національну раду, 1943 р. емігрував, від 1947 р. 
професор Високої економічної школи в Мюнхені, потім виїхав до СІЛА; наукові 
праці про річки Білоцерківщини, колгоспи Кам’янеччини та ін.].

ВЕРЛО Галина Львівна, 84 р., громадська й культурна діячка, відомий педагог, 
поверх 50 р. науково-педагогічної праці.

ВІЛОКОНСЬКИЙ Степан Володимирович, 71 р., професор консерваторії, поверх 
40 р. стажу.
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ВЛАЙКОВА Марія Василівна, 67 р., вдова відомого лікаря і науковця, дочка пра
цює в АН, з нею живе внук.

ВЛАСОВА Віра Опанасівна, 49 р., вдова військового геодезиста, українка за по
ходженням, чоловік якої працював на Україні 10 р. Через хворість на очі 
зовсім непрацездатна.

ВЛИЗЬКО-ГРИГОР’ЄВА, мати письменника (сина розстріляли більшовики) 
[Близько Олекса Федорович, 1908—1934, поет, член організацій «Молодняк», 
ВУСПП, друкувався з 1925 р.].

ВОВК Олександра Юр’ївна, 78 р., вдова академіка, хворіє, на утриманні 4 особи 
[ВОВК (Волков) Федір Кіндратович, 1847—1918, етнограф, антрополог і архе
олог, видатний український вчений, автор відомих монографій тощо].

ВОЙДЛІХ-МЕЙЗНЕР Іоганна Станіславівна, 52 р., громадянка-полька, по
горільця, що перебуває в скрутному матеріальному стані.

ВОЙЦЕХІВСЬКА-РОЗСУДОВА Аліна Мартинівна, відома українська артистка 
[1870—1949, дебютувала 1890 р. в трупі М. Кропивницького, від 1903 р. — в 
трупі М. Садовського, пізніше — у П. Саксаганського].

ВОЛКОВИЧ Михайло Павлович, 64 р., стажу має біля 40 р., зараз сліпий, ака
демічний пенсіонер, і дружина його майже сліпа, П. Волкович належить до ро
дини українських діячів, які належали до Кирило-Мефодіївського братства.

ВОЛОДИМИРОВ Сергій Дмитрович, інженер-економіст, доктор права.
ГАЄВСЬКИЙ Степан Юхимович, 65 р., ст. науковий робітник Інституту літерату

ри АН, ЗО р. стажу, репресований, що має поверх 50 наукових праць, продов
жує наукові традиції акад. М. Грушевського.

ГАЙДАИ Михайло Петрович, науковий робітник, музикознавець, 63 р., стажу 
понад 40 р. [Роки життя: 1878—1965, композитор, диригент і етнограф, запи
сав понад 2000 народних пісень, батько української співачки Зої Михайлівни 
Гайдай (1902—1965)].

ГАПОНОВ Іван Іванович, 76 р., професор, стажу праці має 47 р., з яких 32 р. на Ук
раїні, сталого заробітку не має, на утриманні дружина та сестра дружини 53 р.

ГАРШИН Олександр Георгійович, 66 р., що має труд стажу поверх 42 р., з яких 
40 р. на Україні, агроном, науковець, був репресований большевиками за ук
раїнський націоналізм.

ГЛУШКО Михайло Тарасович, 38 р., викладач Педагогічного інституту, стажу 
12 р., має кілька наукових праць з фізики, повернувся з полону й сталого за
робітку не має.

ГЛУШКОВ Петро Парамонович [має бути: Тарасович], український композитор 
[Роки життя: 1889—1966, викладав у Київському музичному училищі, кон
серваторії].

ГОЛИК-ЗІРКА Олена Антонівна, артистка; син Юрко Іванович Савицький, 12 р., 
батько якого, артист, як старшина українського війська, з 1932 р. ув’язнений, в 
засланні. Артистка театру ім. Датиркевич-Карпіньської, сталого заробітку не має.

ГОНЧАРОВ Петро Григорович, 54 р., стаж поверх ЗО р., диригент, інвалід І гру
пи, що в культурному житті України займає визначне місце, як талановитий 
диригент і автор власних музичних творів на народні мотиви. [Роки життя: 
1888—1970, у 1940 р. організував хорову капелу «Трембіта» у Львові, у 
1940—41 рр. — художній керівник капели «Думка», у 1955—60 рр. — хоро
вого класу Київської консерваторії].

ГОРБАЧЕВСЬКИЙ Іван Давидович, 66 р., професор, має 45 р. стажу, що працю
вав на Україні, зараз перебуває з дружиною в тяжкому матеріальному стані як 
погорілець.

ГОРЕЦЬКИЙ Петро Йосипович, чл.-кор. АН, директор Інституту мовознавства, 
був репресований [нар. 1888 р.]



ГОРОДНИК Леонід Макарович, безробітний український громадянин, репресо
ваний, що за панування більшовиків зазнав катування, тяжко хворіє, а має 
трьох утриманців.

ГРИГОРІЄВА Антоніна Антонівна, 57 р., стажу праці понад ЗО р., доцент, що 
працювала в ділянці медицини.

ГРУНСЬКИЙ Микола Кузьмич, дійсний член і віце-президент АН, доктор філо
логії якому понад 70 р. і наукового стажу понд 40 р. [Роки життя: 1872—1951, 
від 1941 р. — заслужений діяч науки].

ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ Борис Пилипович, лікар відділу суспільної опіки, сину Бо
рису 19 років, хворіє на туберкульоз бронхіальних залоз, — щоб підсилити йо
го харчуванням за вказівками лікарської довідки. Відмовили через 
відсутність відповідних коштів.

ДАНИЛЕВИЧ Марія Митрофанівна, українська громадянка, має трьох дітей та хво
ру матір, чоловік — науковець АН, мобілізований в червні місяці 1941 р. і який 
ще не повернувся; має 3 дітей віком від 4 міс. до 5 р. й матір 63 р. і ніде не працює.

ДЕБІТ Юлія Йосипівна, 48 р., українська громадянка, що хворіє на туберкульоз, 
перебуває в жахливих умовах.

ДЕМУЦЬКА Устина Данилівна, вдова етнографа, музиканта, а сина більшовики 
на війну забрали. [Демуцький Порфирій Данилович, 1860—1927, також на
уковець ВУАН, зібрав понад 1000 українських народних пісень; син його — 
Демуцький Данило Порфирович, 1893—1954, відомий український кіноопе
ратор, котрий знімав з О. Довженком фільми «Арсенал», «Земля», потім «По
двиг розвідника», «Тарас Шевченко»].

ДЕМ’ЯНЧУК Марія Данилівна, дружина репресованого професора і співробітни
ка АН Дем’янчука, яка є безробітня й на її утриманні син 9 років [Дем’янчук 
Василь Климентійович, 1897—1942, український мовознавець, автор числен
них наукових праць].

ДЕХТЯР-КУЧЕВСЬКА Л.Й. дружина репресованого заслуженого наукового 
робітника АН, має сина 17 р.

ДІАКІВСЬКИЙ С.С., два рази був заарештований при більшовиках, позбавлений 
можливості нормально працювати, а тепер також був звільнений з роботи у 
Міській управі бувшим головою Багазієм за те, що розкрив справу про розба
зарювання безгосподарного майна.

ДІДИЧЕНКО Василь Пахомович, 38 р., науковець, інвалід праці, що втратив здо
ров’я від морської аварії; інвалідність II гр. є наслідком травми, що сталася 
під час виконання службових обов’язків.

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Володимир Павлович, 83 р., професор.
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Казимір Костянтинович, колишній декоратор, реквізитор 

та машиніст, який пропрацював на сцені Українського театру понад 40 років 
і був власне художнім оформлювачем сцени кращих українських театрів.

ДРАГОМАНОВА Антоніна Іванівна, дружина відомого громадського діяча Світо- 
зара Драгоманова; скрутний матеріальний стан [Драгоманов Світозар Михайло
вич, нар. 1884 р., син М.П. Драгоманова, економіст, у 1922—30 рр. професор у 
Києві, усунений як «небажаний елемент», з 1943 р. на еміграції, потім у США].

ДРАЙ-ХМАРА Оксана Михайлівна та Ніна Петрівна — дочка й дружина ук
раїнського письменника і діяча, який помер на засланні у м. Нагайово 
19.01.1939 [Драй-Хмара Михайло Панасович, 1889—1939, український поет 
і літературознавець, професор філології, неокласик, заарештований 1935 р. і 
засланий].

ДУРДУКІВСЬКА Людмила Павлівна, 60 р., дружина українського діяча автоке
фального церковного руху, що перебував під репресіями, і вся родина Дур- 
дуківських. Зараз хвора, терпить страшенну матеріальну скруту. [Дур-
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дуківський Володимир Федорович, 1874—1937, літературний критик, педа
гог, заарештований 1929 р. у справі СВУ].

ЄРОФЄЄВ Іван Федорович, 60 р., стажу понад ЗО р., має багато наукових праць з 
ділянки української літератури, фольклору та народної музики [Роки життя: 
1882—1953].

ЄРЧЕНКО, 65 р., вдова професора А.А. Єрченка.
ЖАЛКО-ТИТАРЕНКО Порфирій Дмитрович, 61 р., доцент, стажу науково-педа

гогічної праці 35 р., викладача ВИШів — 29 р., має на утриманні три члени 
сім’ї, погорілець, сталого заробітку немає. [Роки життя: 1881—1949, ук
раїнський живописець і графік, учень І. Рєпіна, викладач].

ЖДАНОВ Сергій Миколайович, 74 р., який працює як артист і професор на Ук
раїні понад 40 р., зараз має тимчаосвий заробіток, але здоров’я підупадає і мо
же втратити процентність працездатності.

ЖИЛЕНКО Іван, робітник німецької комендатури КВРЗ, дружина якого тяжко 
хвора і потребує санаторного лікування, де треба платити.

ЖУК Сергій Стефанович, громадсько-культурний діяч та скульптор, що має 37 р. 
стажу громадської, мистецької та політичної діяльності, зараз є хворий на ба
зедову хворобу, знесилений і сталого заробітку не має. [нар. 1885 р., емігрував 
до Німеччини 1943 р.]

ЖУК Лизавета Семенівна, 56 р., українська громадянка, з 1909 р. працює на ук
раїнській громадській роботі; зараз хворіє на міокардит. Клопотання підтри
мали художник Середа А.Ф. та артист Паньківський С.Ф. [Нар. 1886 р., з до
му Блейвич, дружина Сергія Жука, Голова організації «Українське жіноче 
коло» в Петербурзі 1917 р., заст. голови Українського жіночого союзу в Києві 
1918 р., емігрувала до Німеччини 1943 р.].

ЗАЙКО Лисавета Андріївна, дружина репресованого більшовиками Зайка Є.А; 
для посиленого харчування, як хворій.

ЗАЛІЗНЯК Надія Іванівна, 51 р., українська громадянка, чоловік засланий 
більшовиками, втратила зір, дочка 16 р.

ЗАМИЧКОВСЬКОГО вдова відомого українського артиста, Гафія Миколаївна, 
яка сама працювала за артистку більш 40 років, тепер є одинока. [Замичковсь- 
кий Іван Едуардович, 1868—1931, засл. артист Республіки з 1926 р., на сцені 
з 1887 р., знімався в кіно].

ЗАМША Ольга Миколаївна, троє малих дітей, чоловіка забито машиною.
ЗІНІНА-ЯРОШЕНКО Олена Андріївна, 73 р., артистка, що працювала на сцені в 

найкращих українських театрах з 1887 р., стаж 47р., була видатною артист
кою у М.М, Старицького, П.К. Саксаганського та ін. [Роки життя: 1867—1943 
24 жовтня, Київ; дружина М.К. Ярошенка, українського актора, режисера й 
антрепренера, учня М. Старицького].

ІВАНІЦЬКА Катерина Федорівна, 75 р., сина заслано, а чоловік помер [ймовірно, 
йдеться про Григорія Іваницького, 1867—1942, професора медицини, або ж 
когось іншого].

ІВАНІЦЬКИЙ Віктор Генріхович, 62 р., стажу 35 р., директор Консерваторії, більшу 
частину своєї праці віддав Україні, зараз стоїть начолі Київської консерваторії.

ІВАНИЦЬКИЙ Григорій Семенович, 74 р., професор, зараз хворіє, немає сталого 
заробітку й на утриманні має дружину 70 р. та хвору дочку [Роки життя: 
1867—1942, хірург-травматолог].

ІВАНОВА Віра Вікторівна, 68 р., 34 р. стажу, зараз є одинока.
ІВАНОВА Любов Георгієвна, 72 р., вдова статьского радника, син був науковцем 

і молодим помер, дві дочки живуть в неї, зламала руку.
ІВНОВСЬКОГО С.К. дружина і вдова талановитого художника, Марія Семенівна, 

62 р., чоловік її від постійного голодування помер при більшовиках.
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ІЗБЕКОВ Володимир Олексійович, 61р., професор КПІ, має стажу 32 р., не має стало
го заробітку. [Роки життя: 1881—1963, український хімік, чл.-кор. АН з 1939 р.]

ІКОННІКОВА Ольга Яківна, 60 р., росіянка з походження, але весь час працюва
ла на Україні педагогом, стажу 34 р., науковець, багато працювала над вихо
ванням молоді.

ЇЖАКЕВИЧ Іван Сидорович, широковідомий художник, 80 р., з 54-р. стажем. 
Уславився своїми ілюстраціями до українських авторів та сюжетів з історії і 
побуту українського народу [Роки життя: 1864—1962].

КАКОВСЬКИЙ Антон Фомич, 71 р., стажу біля 40 р., професор, академічний 
пенсіонер, що має заслуги як громадський діяч.

КАМАНІНИ Ганна і Катерина Іванівни, українські громадянки, дочки ук
раїнського вченого і культурного діяча, який давно помер [Роки життя: 
1850—1921]. Ухвалили: вважати за потрібне в пошану по пам’яті небіжчика 
Каманіна видавати його дочкам... [заяву давала Катерина].

КАРПЕНКО Ганна Павлівна, 72 р., дітей якої і зятя — українського письменника 
Антоненка-Давидовича заслано, при ній є внучка, дочка Антоненка-Давидовича.

КІКЕЦЬ Ольга Іванівна, дружина засудженого чоловіка органами НКВС на 
10 років з суворою ізоляцією, на утриманні троє малих дітей і стара мати, був 
доцентом КПІ.

КІСІЛЬ Марія Андріївна, 82 р., кол. вчителька, мати репресованого науковця 
Кісіля Олександра [нар. 1889 р., історик українського театру, театральний 
критик і педагог, заарештований 1933 р.].

КІСТЯКІВСЬКИЙ В.В., професор, відомий український діяч.
КІСТЯКІВСЬКИЙ [Євген Васильович], доктор дермато-венеролог, на покриття 

витрат на поховання лікарів цієї лікарні.
КЛЕПАЦЬКА-ГОРОДЕЦЬКА Ольга Ільківна, дружина репресованого професора 

Клепацького П.Г., що перебуває на засланні. На утриманні є семирична дочка 
Вікторія та хвора сестра 45 р. [Клепацький Павло, нар. 1885 р., історик, по
мер на засланні].

КОБЕЛЄВА Олена Миколаївна, професор університету, чи доцент.
КОБЕЛЄВ Олександр Васильович, 82 р., професор, що працює на Україні понад 

50 р. Збудував понад 200 будівель. Перебуває в тяжкому матеріальному стані. 
[Роки життя: 1860—1942 30 вересня].

КОВАЛЕНКО Віталій Петрович, 35 р., артист-режисер, що перебуває в скрутно
му матеріальному стані, через евакуацію родини і знищення речей під час 
відступу більшовиків.

КОВАЛЕНКО Прохор Тихонович, 58 р., стажу на сцені 32 р., артист, був репре
сований, зараз хоч і працює, але сталого заробітку не має. [Роки життя:
1884—1963, Київ].

КОВАЛІВСЬКА Ольга Григорівна, 70 р., українська громадянка, що зараз хворіє 
з голодування і на утриманні має 70 р. мати.

КОВБАСЮК Марія Андріївна, українська громадянка, дружина репресованого й 
засланого, на утриманні має сина 12 р., хворого на туберкульоз.

КОЗИНЕЦЬ Євген Якович, 64 р. та 40 р. педстажу, перший директор Української 
гімназії в Києві на початку революції, перший консул в Москві; має трьох ут
риманців.

КОЗИНЕЦЬ Єлизавета Олексіївна, 59 р., вчителька.
КОЗУБ Катерина Данилівна, дружина репресованого науковця АН, працює в 

Відділі Освіти [міської управи?]. [Козуб Сергій, нар. 1897 р. літературозна
вець, автор праць про М. Коцюбинського].

КОЛЕСНИКОВ Микола Григорович, 70 р., артист-костюмер, працює на сцені 50 р., 
оформляв історично-художню сторону вбрання в найкращих українських театрах.
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КОЛЕСНИЧЕНКО Трохим Петрович, 63 р., артист-режисер, що на сцені працює 
44 р., стояв начолі театральних організацій і сам виконував перші ролі, зараз тяж
ко хворий і потребує особливої уваги [У виданнях 1980 (УРЕ) та 1992 (УЕ) рр. да
ти життя: 1876—1941].

КОЛІНЧУК Микола Іванович, 45 р., викладач Педагогічного інституту, стажу 
поверх 20 р., останнього часу викладав українську мову в Педінституті, повер
нувся з полону.

КОЛЯНОВСЬКА Настасія Йосипівна, 73 р., учителька, громадська діячка, що 
тепер знесилена і є у тяжкому матеріальному стані.

КОМПАНСЬКИЙ О.М., артист хорової капели, має трьох дітей, сталого за
робітку не має і переживає матеріальну скруту.

КОНДРАТЕНКО Андрій Семенович, 67 р., пенсіонер, сестра 76 р.
КОРНІЛОВИЧ Олександра Іванівна, українська громадянка, 57р., брат якої, що 

її утримував, на засланні, а вона після пожару й втрати всього майна залиши
лась без засобів до життя та без речей.

КОСАЧ-БОРИСОВА Ізідора Петрівна, 54 р., сестра письменниці Лесі Українки, 
репресована, що була у в’язниці і на засланні. Ухвалили: Вважати за заслуже
не одержувати п. Косач-Борисовій І.П. щомісячно вісімсот карбованців.

КОСАЧ-КРЕВЕНЮК Ольга Петрівна, 64 р., сестра письменниці Лесі Українки, що 
на громадсько-культурній роботі разом з своїм чоловіком була довгий час, а те
пер чоловік на засланні в справі СВУ. Сама п. Косач-Кревенюк хворіє на серце і 
працювати не може. Ухвалили: Вважати за потрібне видавати п. Косач-Креве
нюк щомісячно вісімсот карб, з лютого 1942 р. [Роки життя: 1877—1945].

КОСЕНКО Катерина Омелянівна, 67р., далека родичка І. Франка, що була репре
сована, на засланні, до заслання учителювала.

КОСТКЕВИЧ Лизавета Георгіївна, 76 р., вдова професора, чоловік якої визначав
ся науковою і громадською діяльністю, двоє синів репресовано, один з них по
мер, а другий на засланні; при ній перебуває онук, син репресованого сина.

КОТЛЯРЕВСЬКА-ЄВСЄЄВА Олена Іванівна, 66 р., далека родичка письменника 
І.П. Котляревського, двох братів знищено більшовиками, зараз хворай дуже бідує.

КОХАНСЬКА Софія Порфировна, 57 р., артистка, що працює на сцені поверх 40 р., 
зараз теж ще працює в театрі ім. Садовського, але сталого заробітку не має.

КОХАНСЬКИЙ Денис Петрович, 66 р., диригент-композитор, що працює на 
сцені 44 р.

КРАМСЬКА Марія Юхимівна, 78 р., сестра академіка Крамського, якого вивез
ли більшовики, а вона була на його утриманні; безпомічна.

КРАСОВСЬКА Н.А., репресована більшовиками громадянка, яка повертається 
на батьківщину на Чернігівщину, про надання їй допомоги на проїзд.

КРЕСАН-ТОБІЛЕВИЧ Марія Іванівна, 56 р., дочка Карпенка-Карого, була ре
пресована, інвалід на очі, працювала вчителькою, зараз не працює і перебуває 
в скрутному матеріальному стані.

КРИВОШИЯ Іван Ананієвич, науковий співробітник Учительського інституту, 
що має ЗО р. педстажу, понад 60 р. життя, репресований і зараз хворий, без за
робітку, а виконує відповідальну роботу в інституті.

КРИВЧЕНКО Георгій Олексійович, 1883 р. н., старший науковий співробітник 
АН, доктор політекономії, наукового стажу 31 р. і низка наукових праць.

КРИЖАНОВСЬКА С.Г.
КРІДНЬОВ В.П., інженер, що тільки що повернувся з концлагеря.
КУЗЬМІНА Пелагея Терентіївна, двоє малих дітей, чоловіка мобілізовано, а май

но знищено військовими подіями.
КУРДІНОВСЬКИЙ Захарій Григорович, 70 р., музикознавець, стажу науково- 

педагогічної роботи 50 р.
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КУРОЧКА Л.М., на кошти для лікування очей, що захворіли [?] через великі мо
рози на праці в таборі [з німецької].

КУЧЕРЕНКО Марія Іванівна, пенсіонерка, 56 р. є вдова померлого професора, 
погоріла, без засобів до життя. [Кучеренко Павло Олександрович, 1882— 
1936, патологоанатом, автор підручників].

ЛАЗОРЕВА О.В., хвора.
ЛАПШИНСЬКИЙ Гліб Михайлович, композитор-педагог, 32 р., що потребує па

лива й харчових продуктів [нар. 1910 р., автор понад 70 творів, з 1943 р. — в 
Німеччині].

ЛЕБЕДЄВА Надія Олексіївна, 60 р., вдова проф. О.Г. Лебедева, чоловік був ви
датним вченим і багато поклав праці для вивчення природи України. По
горілець, у скрутному матеріальному стані. [Лебедев Олександр Георгійович, 
1874—1936, відомий ентомолог].

ЛЕБЕДЄВА Наталя Федорівна, 60 р., артистка, що працює на сцені з 1899 р. і 
працювала в різних театрах на провідних характерних ролях.

ЛЕБЕДОВИЧ Олександра Яківна — на харчування дітей 16 й 17 років, чоловіка 
заслано і розстріляно.

ЛЕБІДЬ Наталя Василівна, 68 р., що майже сліпа, а годуванці — чоловік і син ре
пресовані, чоловік помер, а син перебуває на засланні.

ЛЕВИТСЬКИЙ Михайло Андрійович, професор, заслужений діяч і вчений в 
ділянці офтальмології.

ЛЕВИЦЬКИЙ Петро Митрофанович, 60 р., відомий педагог, 30 р. педстажу, ре
пресований, має 8 утриманців.

ЛЕОНТОВИЧ Володимир Григорович, 61 р., професор, стажу має 36 р., що був 
репресований, а зараз перебуває в скрутному матеріальному стані [Роки жит
тя: 1881—1968, Київ, інженер-будівельник, геодезист, реставратор].

ЛЕПЧЕНКО Євгенія Василівна, 56 р., стажу в галузі ботаніки має 20 р., дружи
на засланого науковця АН, засудженого за український націоналізм [Лепчен- 
ко Яків, нар. 1883 р., ботанік-флорист, досліджував третинну флору України, 
разом з В. Вовчанецьким склав «Словник ботанічної термінології» (1932)].

ЛИПКІВСЬКІ Єфросинія та Марія Костянтинівни, сестри та онук Анатолій Іва
нович митрополита Василя Липківського, що перебувають в скрутному ма
теріальному стані після заслання Івана Васильовича Липківського [у 1997 р. 
на фасаді церкви св. Покрови на Солом’янці встановлено меморіальну дошку 
на честь митрополита Василя Липківського, який у 1905—1919 рр. був насто
ятелем цього храму; митрополит УАПЦ 1921 р.]

ЛИСЕНКО Остап Миколайович, син відомого українського композитора 
М.В. Лисенка [Лисенко О.М., 1885—1968, український музикознавець].

ЛИСІН Борис Савелійович, 59 р., академік, стажу праці 36 р., хворіє і сталого за
робітку не має [Роки життя: 1803—1970, Київ, хімік-технолог, академік АНУ 
від 1939 р., професор КПІ у 1909—1956 рр., лауреат Сталінської премії 1950 р.].

ЛІННИЧЕНКО Лідія Іванівна, вдова професора, що одержувала пенсію доцента.
ЛІПЕРСОВСЬКИЙ Іван Михайлович, 52 р., доцент, стажу 27 р., погорілець, є два 

утриманці.
ЛІСТОВНИЧИЙ, бувший репресований більшовиками, погорілець і хворий.
ЛОБОДА Глафира Олексіївна, 62 р., дружина академіка-пенсіонера [Лобода 

Андрій Митрофанович, 1871—1931, фольклорист, літературознавець і етно
граф, академік УАН (1922), член-кор. АН СССР (1923), професор університе
ту св. Володимира (1904), очолював етнографічну комісію УАН (1921—ЗО)].

ЛОСЄВ Дмитро Андрійович, 65 р., залізничник, пропрацював на залізниці 40 р., 
під час стрілянини помешкання якого розбито, зараз перебуває в тяжкому ма
теріальному стані.
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ЛУК’ЯНОВА Катерина Петрівна, 66 р., інвалід праці, стаж 40 р., зараз хвора і 
одинока.

ЛУЦИК Валентина Петрівна, 48 р., українська громадянка, дружина політзас- 
ланця, що зовсім знесилена, хвора і має двох дітей.

ЛУЧИЦЬКА Катерина Людвиківна, 53 р., артистка, що працює на сцені 45 р., 
створивши галерею неперевершених образів українських класиків та західно
європейських творів. Виховала й продовжує виховувати молоді кадри. Стоїть 
поруч із Заньковецькою та Лініцькою. [Роки життя: 1889—1971, Київ].

ЛУЧНИК Валентина Олександрівна — на лікування дитини.
ЛЮБАРСЬКА М.І., 43 р., хворіє на туберкульоз, син репресований, сама репре

сована була, має на утриманні мати 70 р.
МАЙКІВСЬКА Катерина Яківна, 65 р., учителька, репресована і тяжко змучена 

репресіями.
МАЙСЬКА Антоніна Войцехівна, 47р., хвора артистка, що на сцені 25 р. у теат

рах Садовського, Саксаганського й інш., на перших ролях, на утриманні має 
безробітну дочку 23 р. Сама хвора і немає сталого заробітку.

МАКІВСЬКА, хвора артистка театру ім. Садовського.
МАЛАКОВА Є.К., на утриманні є шість душ сім’ї.
МАЛИШ-ФЕДОРЕЦЬ Марія Євгенівна, 53 р., відома в свій час артистка, що на 

сцені пропрацювала 36 р., працювала в найкращому Українському театрі Са
довського і була його окрасою [Роки життя: 1885—1960, 1944 емігрувала до 
Німеччини, потім до Австралії].

МАЛІЄВСЬКА Віра Андріївна, дружина репресованого науковця, в якої двоє 
дітей 6 та 15 років, сама безробітна.

МАЛЮШИЦЬКА Марія, 62 р., вдова професора Малюшицького, агронома; чо
ловік визначався заслугами в с/г і утворив школу агрономів-дослідників. Кло
потання підтримує Інститут ботаніки АН. [Малюшицький Микола Кирило- 
вич, 1872—1929, Київ, білоруський і український вчений-рослинознавець].

МАМАЄНКО Володимир Пилипович, гірничий інженер, науковець, погорів у ве
ресні 1941 р. й утратив все майно, яке просить повернути рівноцінно.

МАРКІВСЬКА Оксана Дмитрівна, дружина політзасланця, при собі має двох 
дітей.

МАРКІВСЬКИЙ Михайло Миколайович, чл.-кор. АН, за 40-літню працю в 
ділянці української літератури і культури — клопотання АН та відділу куль
тури і освіти Київської міської управи.

МАРЧЕНКО Олексій Данилович, український громадянин, інвалід війни, без
робітний, що поховав батька і при собі має стару матір.

МАРЧЕНКО Тетяна Кирилівна, 52 р., інвалід III групи, хвора на ішіа-радикуліт 
і мало здібна до самостійної праці.

МАСЛОВ Василь Іванович, 58 р., професор, стажу поверх ЗО р., весь час на Ук
раїні, має багато праць наукових, але сталого заробітку немає [Роки життя:
1885—1959, Київ, український літературознавець і педагог, його брат, 
С.І. Маслов, 1880—1957, Київ, також український літературознавець і педа
гог, автор численних наукових праць].

МАСЛЯНИКОВ Віктор Леонідович, 65 р., український художник, стажу 38 р., 
збирач української старовини та народного мистецтва [Роки життя: 1877— 
1944, 20 квітня, Київ].

МАТКІВСЬКА Валентина Едуардівна, 41р., вдова видатного театрального діяча, 
артиста і педагога Матківського.

МАТКІВСЬКИЙ Григорій Гнатович, 84 р., що працював на сцені з 1884 р. Пер
ший артист з російської сцени перейшов до школи Лисенка, як педагог і вихо
ватель кадрів для українських театрів.
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МАТУ ШЕВСЬКИЙ Федір Павлович — за нього, репресованого, просить сестра 
Денисенко-Матусовська О.П.

МАЧ Василь Петрович, 77 р., відомий лікар, з червня 1941 р. не встає з ліжка, 
потребує допомоги.

МЕЛЬНИКОВА Надія Олександрівна, 17 р., колишня буфетниця їдальні 
суспільної опіки — стара мати хвора, брат 15 р.

МЕНГДЕН Софія Олександрівна, 75 р., близька родичка Старицьких і Лисенків, що 
дуже потерпіла від більшовиків і зараз перебуває в тяжкому матеріальному стані.

МЕНШИКОВА Ганна Павлівна, 70 р., російська громадянка, брат був на за
сланні, тепер він повернувся з заслання, але не може їй допомогти і вона бідує.

де-МЕТЦ Георгій Георгійович, 81 р., професор, 130 наукових праць [Роки життя: 
1861—1947, фізик, був бельгійським підданим].

МИКИТЕНКО — дружина письменника, засланого, про призначення їй допомо
ги на сина 13р., якого вона хоче виховати здоровим. Чоловіка заслано, і вона 
бідує. [Микитенко Іван Кіндратович, 1897—1937, Київ].

МИЛОВИДОВ Володимир Пилипович, 78 р. мати, науковець-інвалід, що не має 
сталого заробітку, а на утриманні має 78 р. мати.

МИЛОВИЧ Юхим Дмитрович, 66 р., актор, що пропрацював на сцені українських 
театрів більше 45 р., на характерних ролях [Роки життя: 1875—1943].

МИЛОКОСТЕНКО Теодор Мартинович, аспірант фармакології медичного інституту.
МИХАЙЛОВА Ганна Олексіївна, в неї дочка 15 р., чоловік помер.
МИХАЙЛОВА Марія Георгіївна, 67 р., бібліограф Інституту ботаніки.
МІХНЄВИЧ Катерина Василівна, 55 р., українська громадянка, що має поверх 

20 р. трудстажу, одинока, матеріально в жахливому стані.
МІЯКОВСЬКИЙ Володимир Варламович, ст. науковий співробітник, дійсний 

член Археографічної комісії АН, що має ЗО р. науково-педагогічного стажу, 
був репресований [1888 — 1972, літературознавець та архівіст, у 1930—33 р. 
на засланні у справі СВУ, з 1944 р. на еміграції в Німеччині, з 1950 р. — у 
США; один з організаторів УВАН і керівник її Музею-архіву, автор численних 
наукових праць].

МОЙСЕЄВА Марія Нечипорівна, 53 р., 30 р. праці, кандидат біологічних наук 
(Інститут ботаніки).

МОРГІЛЕВСЬКИЙ Іполит Владиславович, 53 р., професор Художнього і 
Будівельного інститутів, стажу праці бл. 20 р., зараз не має сталого заробітку 
[Роки життя: 1889—1942, 7 грудня, Київ, історик архітектури, чл.-кор. Ака
демії архітектури СССР (1941 р.)].

МУХІНА Марія Євгенівна, 77 р., сина якої заслано, а вона без засобів до життя, 
весь час поневірялася.

НАГОРНИЙ Микола Данилові! ж, 66 р., стажу 40 р., дружині 65 р., внук 6 р.
НАЗАРЕВСЬКИЙ Олександр Андріянович, професор, старший науковий 

співробітник АН [Роки життя: 1887—1977, Київ, український літературозна
вець і педагог, викладав все життя — з 1914 р.], стажу понад ЗО р., постійний 
працівник над виданням творів Шевченка, має 4 утриманців.

НАРВУТ Віра Павлівна, вдова художника Г.І. Нарбута, яка має безробітного си
на, якого було репресовано і він втік з полону [Нарбут Георгій Іванович,
1886—1920, видатний український графік; Нарбут Данило Георгійович, 
1916—199?, художник театру].

НЕРТОВСЬКА Зінаїда Миколаївна, працівниця Музичного інституту, яка про
працювала в галузі мистецтва 35 р.

НОВІЦЬКА Ганна Колинішна, 82 р., що була на утриманні Лідії Олександрівни 
Черняхівської, дружини Євгена Григоровича Черняхівського, а після смерті 
Л.О. Черняхівської залишилися без засобів до існування.
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НОВІЦЬКА Лариса Павлівна, дружина наукового робітника АН М.М. Новіцько- 
го, чоловіка репресовано й заслано, сама — погорілець, хворіє на легені й за
лишилася без речей і дуже бідує. [Новіцький Михайло Михайлович, 1892— 
1964, Київ, літературознавець, шевченкознавець].

НОСКО Петро Васильович, 56 р., український художник з стажем ЗО р., творець 
низки картин з життя Т.Г. Шевченка, репресований кілька разів, сидів у в’яз
ниці [Роки життя: 1885—1976, Київ].

ОЖЕГОВСЬКА Євгенія Симонівна, 60 р., артистка українського театру, на сцені 
працює 32 р.

ОЖЕШКО Ольга Іванівна, чоловік загинув від рук більшовиків, як учасник Ук
раїнської армії, син хворий і не встає з ліжка.

ОЛІЙНИЧЕНКО Іванна, дружина загиблого на війні чоловіка, родина виконала 
військовий обов’язок [з німецької].

ОСТРОМЕНСЬКА Ганна Ананієвна, 53 р., вдова професора Остроменського, що 
має на утриманні сина 14 р., сама хвора і працювати не може.

ОТМАР Євгенія Миколаївна, співробітник Інституту харчування, що поховала 
дитину, а сталого заробітку не має.

ОХРІМОВИЧ Олександра Яковлевна, 48 р., інвалід III групи, погорілець.
ПАВЛЕНКО-ЩЕРБИНА Катерина Іванівна, 56 р., українська громадянка, чо

ловік — науковець репресований і сама була репресована і вислана з Києва, на 
утриманні мати 81р.

ПАВЛОВИЧ Юрій Юрійович, 79 р., науковий робітник АН, зараз є одинокий і 
дуже бідує [Роки життя: 1878—1947].

ПАВ ЛУЦЬКА С.О., вдова відомого мистецтвознавця професора Павлуцького 
[Павлуцький Григорій Григорович, 1861—1924].

ПАНЬКІВСЬКИЙ Северин Федорович, артист української сцени — як визначно
му культурному діячеві української сцени, що за більшовиків був без
робітним, бо не міг знизити високе мистецтво до грубих послуг більшовизму 
[Роки життя: 1872—1943, 10 січня, Львів, актор і перекладач, брат Костя 
Панківського, 1855—1915, Київ; український громадський діяч].

ПАРХОМЕНКО Олександра Луківна, родичка письменника Панаса Мирного, за 
більшовицьких часів мала пенсію [з німецької].

ПЕЛЕХ Петро Михайлович, науковець АН [Роки життя: 1887—1961, Київ, ук
раїнський психолог].

ПЕРЕПЕЛІЦИН (Тинський) Михайло Львович, керівник театру ім. Садовського, 
просить на лікування, у тяжкому матеріальному стані [Роки життя: 1894— 
1948, Станіславщина, український актор, режисер і театральний діяч].

ПЕР’Є Михайло Іванович, 66 р., доцент Київського університету, стажу 42 р.
ПЕРСІДСЬКИЙ Дмитро Якович, 53 р., стажу понад 20 р., професор, доктор 

біологічних наук, що працює при АН як науковий співробітник з 1919 р., ста
лого заробітку не має, хворіє на порушення серця.

ПЕТІН Володимир Ніканорович, 57 р., професор, робочого стажу ЗО р., виробни
чого 18 р., науково-педагогічного 25 р., зараз є безробітний.

ПЕТЛЯШ-САДОВСЬКА Олена Денисівна, 60 р., артистка, що працювала на 
сцені понад 40 р. [дочка Марії Карпівни Садовської-Тобілевич], була першою 
співачкою в оперних ролях європейського репертуару і виконувала їх бездо
ганно [Петляш-Барілотті О.Д., 1890—1971, Київ, співачка лірико-драматич- 
ного сопрано і драматична акторка].

ПИМОНЕНКО Олександра Володимирівна, 69 р., вдова художника М.К. Пимо- 
ненка, погоріла, втратила все майно, дочка потроху допомагає.

ПІДГАЄЦЬКА Ганна, 75 р., дядька її більшовики вислали [певно, йдеться про 
Володимира Підгаєцького, нар. 1889 р., гігієніста і громадського діяча, про
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фесора, директора Київського інституту фізкультури, члена Центральної ра
ди, засудженого у справі СВУ 1930 р.].

ПІДГАЙНА Олександра Нечипорівна, 54 р., чоловік репресований і засланий, а си
ни в Червоній армії, сама бідує і перебуває в скрутному матеріальному стані.

ПІДГІРСЬКИЙ Георгій Петрович, помер 24 січня 1942 р., на поховання.
ПІОНТКОВСЬКИЙ А.А., професор, 60 р., стажу праці є понад ЗО р., з них 20 р. — 

на Україні; що багато попрацював по вивченню плодівництва на Україні.
ПІСКУНОВ М.І., хворий артист (зламав ноги) театру ім. Садовського.
ПЛЕСКАЧЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович, 74 р., професор, стажу праці понад 

40 р., працював у київських вищих учбових установах. Зараз хворий і працю
вати не може.

ПЛЕХАНОВА Віра Олександрівна, 68 р., хвора, була одружена з артилеристом 
(sic!) Молиріусом.

ПЛОТНІКОВ Володимир Олександрович, 70 р., академік, зараз виконує обов’яз
ки президента Академії наук. [Роки життя: 1873—1947, Київ, фізико-хімік, 
дійсний член АН України з 1920 р., чл.-кор. АН СССР з 1931 р., професор КПІ 
з 1910 р., директор Інституту хімії АН (1931—1941)].

ПОЖАРСЬКА Лизавета Костянтинівна, 64 р., дружина померлого після репресій 
українського лікаря Пожарського, син мобілізований і невідомо, де він є.

ПОКОРСЬКИЙ Федір Якович, 50 р., репресований український громадянин, пе
дагог, при ньому троє утриманців, нужденний неймовірно.

ПОКОС Юрій Якович, відомий український письменник-засланець ‘(псевдонім 
Будяк), перебуває після заслання в дуже тяжкому матеріальному стані.

ПОЛОНСЬКА Віра Фомінічна — родина репресованого науковця АН, що має 
двох дітей, погоріла, й у минулому сама також була репресована. [Полонський 
Федір, нар. 1887 р. геолог і природознавець].

ПОЛЯНСЬКА-КАРПЕНКО Ольга Петрівна, 72 р., артистка, яка працює на сцені 
з 1883 р. в найкращих українських театрах на перших характерних ролях 
[Роки життя: 1869—1943, від 1884 у трупах М. Кропивницького, І. Тобілеви- 
ча, театрі Садовського тощо, з 1925 р. зійшла зі сцени].

ПОРАЙ-КОШИЦЬ Микола Володимирович, 1893 р. нар., що 11 років перебував 
у в’язниці у більшовиків, перетерпів знущання й цілковите виснаження; по
вернувся з заслання без нічого і перебуває в тяжкому матеріальному стані.

ПОСПЕХОВА Марія Олександрівна, 78 р., вдова директора Київської санітарної 
станції, чоловік якої працював 40 р. Поспехова належить до українських гро
мадських діячів, зараз нездужає і перебуває в скрутному матеріальному стані.

ПРОКОФІЄВ Сергій Андрійович, 77 р., професор, стажу праці має понад 30 р., з 
них на Україні 28 р., що вже одержував трудову пенсію за старістю [Роки жит
тя: 1874—1944, 14 січня, вчений в галузі будівництва, з 1903 р. викладав у 
КПІ, з 1922 р. — професор].

ПУХТИНСЬКА Лідія Миколаївна, син 8 р. Косткевич Анатолій Георгійович, 
батьки репресовані більшовиками.

РАВІЧ Юрій Антонович, 64 р., давній революційний робітник партії Соціалістів- 
Революціонерів (українська група).

РАДЗИМОВСЬКА Валентина Василівна, 57 р., професор університету, фізіології 
та медичного інституту, 53 наукові праці, була в полоні 8 місяців [Роки жит
тя: 1886—1953, біохімик, фізіолог, громадська діячка, народилась у Лубнах 
на Полтавщині, дочка Василя й Любові Яновських, у 1929—ЗО рр. — ув’язне
на у справі СВУ, у 1941—43 рр. — професор Українського ЦНДІ туберкульозу 
в Києві та Львівському медінституті, емігрувала до Німеччини, з 1950 р. — в 
СІЛА, дійсний член НТШ і УВАН].

РАДЗІМОВСЬКИЙ Олександр Васильович, 72 р., стажу 45 р., доцент, має двох 
утриманців — старих жінок, сталого заробітку не має.
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РАЄВСЬКА Віра Євлампієвна, артистка, на сцені 20 р., зараз перебуває з дити
ною в тяжкому матеріальному стані, чоловік помер.

РОДДЕ-ФОМІНА Ольга Густавівна, 60 р., секретар Інституту ботаніки, 39 науко
во-педагогічних робіт.

РУДНИЦЬКИЙ Євген Миколайович, науковий співробітник і пенсіонер в мину
лому, погорілець, з Інститу мовознавства, має 32 р. стажу наукової роботи в 
мовознавстві та фольклористиці, двічі репресований. (М. ін., співавтор ру
сифікаційного «Російсько-українського словника» видання 1937 р.).

САВЧЕНКО Маргарита Василівна, перекладачка RKU (Рейхскомісаріат Ук
раїна), погорілиця, що має при собі хворих батьків і перебуває в тяжкому ма
теріальному стані.

САГ АР ДА Микола Іванович, старший науковий співробітник Бібліотеки Ака
демії наук, бібліотекар, що зараз хворий і перебуває в тяжкому матеріально
му стані, а не має сталого заробітку, діти репресовані. [Роки життя: 1870— 
1943, Київ, історик і бібліограф, родом з Золотоноші, закінчив Петербурзьку 
богословську академію і був там професором. У 1925—32 рр. зав. відділом 
періодики Всенародньої бібліотеки України, 1932 р. репресований].

САРАТОВСЬКИЙ Іван Лукич, 60 р., артист-режисер, що працює на сцені 44 р., 
належачи до соратників основоположників українського театру (Старицько- 
го, Кропивницького, Тобілевича). Виховав акторські кадри, створив галерею 
сценічних образів, являється живою енциклопедією українського театру, як 
науковий робітник. [Справжн. — Мавренко-Коток, 1882—1951, Стрий, актор 
й режисер родом з Києва, з 1898 р. — на сцені театру «Соловцов»].

САДОВСЬКИЙ Іван Іванович, 63 р., артист, на сцені працює 44 р. і виступає як 
артист у відповідальних ролях, працював з корифеями українського театру. 
[Роки життя: 1876—1948, Вінниця, родом з Житомира, у 1896 р. — хорист в 
італійській опері в Одесі, у 1897—1900 рр. — у трупі товариства українських 
акторів під орудою братів Тобілевичів].

САДОВСЬКИЙ Микола Миколайович, 63 р., доцент АН, стажу праці має 37 р., 
який останнього часу рахувався членом комісії звичаєвого права при АН; на 
утриманні має 77 р. свояченицю.

САМОЙЛОВСЬКИЙ І.М., 60 р., науковець, професор, д. т. н., який має заслуги 
по вивченню історії Києва, зараз перебуває в скрутному матеріальному стані.

СВАРЕНЮК Марія Тихонівна, 41 р., в неї дочка 18 р., яка працює у німців, син 
14 р., чоловік помер.

СВІТЛИЦЬКИЙ Григорій Петрович, 69 р., відомий художник, пейзажист, зо ста
жем 45 р., творець українського ліричного пейзажу [Роки життя: 1872—1948, 
Київ].

СЕЛЕЦЬКИЙ Володимир Васильович, 74 р., професор медичного інституту, ста
жу 40 р., багато попрацював над вихованням лікарського персоналу.

СЕЛІХОВА Олена Феокритівна, 72 р., українська громадянка, педагогічної робо
ти понад 40 р.

СЕМЕНКО Марія Степанівна, 86 р., мати українського письменника Михайля 
Семенка, якого репресовано й заслано, а вона зараз хвора і дуже бідує [Семен- 
ко Михайль Васильович, 1892—1937, поет, основоположник і теоретик ук
раїнського футуризму].

СИМОШКЕВИЧ Лизавета Іполітовна, 63 р., дружина репресованих чоловіка і 
двох синів, зараз перебуває в страшенних злиднях.

СЕРЕДА Антон Фомич, 51 р., видатний професор графіки, з 39-літнім стажем на 
полі української культури і мистецтва, визначений як відомий діяч, репресо
ваний, сидів у ЧК [Роки життя: 1890—1961, Київ, викладав у київських 
архітектурному та художньому інститутах у міжвоєнний період, один з ор



ганізаторів Картинної галереї ВУАН 1922 р. — нині Київський музей 
російського мистецтва].

СЛОБОДЯНИК Людмила Макарівна, вчителька, поховала мати.
СЛУЖЕНКО Григорій Трохимович, що прибув пішки з м. Твер.
СОКОЛОВ Олексій Петрович, професор, стажу праці 40 р. і до 20 наукових праць, 

на утриманні три члени сім’ї, в т. ч. мати 83 р. Сталого заробітку не має.
СРЕЗНЕВСЬКА Зіновія Федорівна, 64 р., вдова акад. Срезневського 1.1., на утри

манні дочка-студентка медичного інституту. Клопотання Українського метео
рологічного інституту [Срезневський Борис Ізмаїлович, 1857—1934, метеоро
лог і кліматолог, д. чл. АН з 1920 р., з 1919 р. очолював Київську метеоро
логічну обсерваторію, один з організаторів метеослужби в Україні. Срезнев
ський Ізмаїл Іванович, 1812—1880, славіст].

СТЕЦЕНКО Домнікія Євстигніївна, 50 р., дружина репресованого українського 
художника, хворіє на серце.

СТЕЦЕНКО Євгенія Антонівна, 57 р., вдова композитора К.Г. Стеценка, має на 
своєму утриманні троє безробітних дітей і дуже бідує [Стеценко Кирило Гри
горович, 1882—1922, український композитор, хоровий диригент, музично- 
громадський діяч, священик].

СТОЛЯРСЬКА Олена Олексіївна, 55 р., науковець, працювала доцентом у Медич
ному інституті, зараз хвора і не працює, а з нею на її утриманні живе небога 33 
р., теж хвора.

СТРАВИНСЬКА І.М., 72 р., вдова композитора, хвора і немічна, безпомічна, пе
ребуває в тяжкому стані [Стравинський Ігор Федорович, 1882—1971, компо
зитор і диригент, у м. Устилуг на Волині — його будинок-музей].

СТУПІНА Юлія Євгенівна, 71 р., вдова професора, що сама хвора і має на утри
манні дочку з немовлям, безробітну.

СУБОТІН Михайло Петрович, професор — на дієтичне харчування.
СУМНЕВИЧ Олена Миколаївна, 57 р., стажу праці має 38 р., була репресована, 

затверджена штатним доцентом математики Київського університету, але 
сталого заробітку вона не має, а на утриманні має трьох непрацездатних 
членів родини.

СУПРУНЕНКО Зінаїда Олександрівна, дружина репресованого академіка, що 
має одного сина.

СЦІБОРСЬКА Євдокія Євдокимівна, 73 р., син якої емігрант, полковник ук
раїнської армії, загинув від рук більшовицьких диверсантів у Житомирі, до
чок її заслано в далекі табори. [Сціборський Микола, 1897—1941, визначний 
діяч ОУН, публіцист і теоретик українського націоналізму, за фахом інженер- 
економіст, родом з Житомира, полковник УНР, з 1920 р. на еміграції. Влітку 
1941 р. разом з С. Сеником очолював Похідні групи ОУН полковника А. Мель
ника і ЗО серпня підступно убитий в Житомирі].

ТАБУРЕ Софія Захарівна, вдова Табуре, вся сім’я була репресована, бідувала і за
раз бідує. Небіжчик — Табуре працював у Богданівській районовій управі 
м. Києва.

ТАММ Євген Федорович, 74 р., старший науковий робітник АН, стажу має понад 
50 р., з яких 43 р. на Україні, що має наукові праці й репресованих членів 
сім’ї. [Його син, Тамм Ігор Євгенович, 1895—1971, відомий фізик-теоретик, 
академік АН СССР з 1953 р., лауреат Нобелівської премії 1958 р.].

ТАРАСЕНКО Ганна Федорівна, 58 р. — одного сина заслано, а другий загинув, 
чоловік помер. Син був науковим робітником АН. Заявниця перебуває в 
скрутному матеріальному стані як стара людина і малописьменна.

ТИЖНЕНКО Олександр Мусійович, 76 р., професор Медичного інституту, стажу 
понад 40 р., має видатні заслуги в своїй галузі й вихованні кадрів.
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ТИМЧЕНКО Євген Костянтинович, відомий український лінгвіст, що перебуває 
на засланні у м. Красноярську. Звернулася по допомогу дружина — Оксана 
Кламентіївна Низюк-Тимченко, 51 р. [Тимченко Є.К., псевдонім — Богун, 
1866—1948, Київ, мовознавець-україніст родом з Полтави, д. чл. НТШ і УАН, 
чл. АН СССР з 1929 р., член Київської Старої Громади, професор університету 
(1918—32), 1932 р. репресований, з 1937 р. на засланні].

ТИТАРЕНКО Кость Данилович, 67 р., інженер.
ТИТАРЕНКО Олександр Андрійович, науковець, стажу понад ЗО р., надрукував 

до 1000 наукових робіт, знайшов кістяк прадіда мамута. Зараз перебуває в 
скрутному матеріальному стані, бо сталого заробітку не має, на утриманні має 
хвору дружину.

ТСБІЛЕВИЧ-САКСАГАНСЬКА Ніна Митрофанівна, 59 р., дружина відомого ак
тора Панаса Саксаганського.

ТОБІЛЕВИЧ Софія Віталіївна, дружина відомого українського драматурга Кар- 
пенка-Карого, що сама була понад 40 р. видатною артисткою українського те
атру і допомогала в творчості драматургу (3 дому Дитківська, 1860—1953, ак
торка, перекладачка).

ТОДОРОВА Оксана Іванівна, 66 р., з родини активного громадського діяча 
Ксендзюка, українська громадянка, що кількох її родичів розстріляно, а сама 
вона терпіла багато утисків, а зараз перебуває в тяжкому матеріальному стані.

ТОЛМАЧЕВСЬКА Катерина Олександрівна, 83 р., стажу праці 52 р., з них 22 р. 
на Україні, зараз хвора і перебуває в дуже скрутному матеріальному стані.

ТОМАСЕВИЧ Федір Миколайович, 61р., відомий педагог, 27 р. педстажу, репре
сований більшовиками.

ФЕДОРОВ Костянтин Петрович, 62 р., науковець, погорілець.
ФЕДОРОВА Валентина Володимирівна, чоловіка арештовано й вислано більшо

виками, на утриманні дочка 21 р., син 14 р., сама безробітна.
ФЕДОСЄЄВ Андрій Володимирович, 57 р., відомий педагог, педстажу має 29 р., 

що виховав кадри української молоді. Зараз перебуває без сталого заробітку, 
хоч лічиться в складі директорів гімназії в Києві.

ФІЛІМОНОВ Микола Миколайович, 58 р., актор опери [Роки життя: 1884— 
1943, оперовий співак-баритон і педагог вокалу. Від 1916 р., з перервами — в 
Київській опері, професор Музично-драматичного інституту ім. М. Лисенка 
(1925—32). У 1933—37 рр. на засланні, помер у Києві].

ФОҐЕЛЬ Марія Володимирівна, 70 р., вдова професора, який помер після ре
пресій більшовиків, сама вона хвора. [Фоґель Роберт Філіпович, 1859—1920, 
астроном, родом зі Ржищева, професор університету св. Володимира з 1899 р., 
директор Київської астрономічної обсерваторії з 1901 р., автор багатьох 
праць].

ХАУСТОВ Павло Прокопович, 60 р., професор, стажу понад 27 р., що тяжко за
хворів на кровозлив і став непрацездатний. Проф. Хаустов має великі заслуги 
в ділянці планування м. Києва [Роки життя: 1882—1949, Київ, архітектор, 
розробник генерального плану Києва 1934 р.].

ХИМИЧЕНКО Олександр Васильович, 86 р., професор консерваторії, стажу 
праці на Україні має понад 50 р., має великі заслуги в вихованні кадрів.

ХОТІНОВ Михайло Васильович, український громадянин, повернувся з полону, 
застав помешкання зруйнованим, хворіє на плевріт, речі його розграбовано.

ЧЕБОТАРЬОВА Зінаїда Олександрівна — просить палива.
ЧЕРВІНСЬКИЙ Володимир Миколайович, 59 р., академічний пенсіонер, профе

сор, стажу поверх 34 р., зараз без засобів до життя, хворіє на запалення ле
генів, має давній туберкульоз, погіршення діяльності серця (малярія); має до 
150 наукових робіт.
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ЧЕРЕС Семен Миколайович — на поховання матері, що померла 18 січня 1942 р.
ЧЕРНОБАЄВ Дмитро Олександрович, 67 р. Професор КПІ.
ЧЕРНУХА Семен Петрович, 72 р., доцент, стажу праці має поверх 45 р., що пра

цює весь час на Україні і виховав багато наукових сил для України.
ЧЕСТНЕЙШИЙ-ЧЕМЕРОВ, 67 р., професор консерваторії, стажу 46 р., що пра

цював на Україні в Опері 23 р. та був професором у консерваторії 23 р., вихо
вав кадри співаків.

ЧЕХІВСЬКА Олена Володимирівна, нар. 1889 р., громадська діячка, дружина 
В.М. Чехівського, що в громадському і суспільно-релігійному житті виступа
ла разом з своїм чоловіком, переносила репресії і зараз працює на громадсько- 
релігійній роботі.

ЧЕХІВСЬКА Валентина Мойсеївна, 1884 р. народження, сестра В.М. Чехівсько
го, що має громадсько-суспільного стажу до 22 р., хвора, інвалід.

ШАМРАЙ Сергій Вікторович (помер 19 січня 1939 р.) — дочка Вікторія Сергіївна 
та дружина його Валентина Іванівна Шамрай-Андрійченко — науковець, що 
загинув на засланні в Сибіру [Роки життя: 1900—1939, історик, співробітник 
ВУАН, співробітник М.С. Грушевського].

ШАПОШНІКОВ Борис Георгійович, 63 р., стажу 38 р., доцент, весь час працює 
на Україні, має 4 утриманців і сталого заробітку не має.

ШАПОШНІКОВ Володимир Георгійович, 72 р., професор, хімік-технолог, 48 р. 
роботи, 43 р. — в Києві [Роки життя: 1870—1952, професор КПІ у 1900— 
1922 рр., завідувач кафедри товарознавства КІНГ у 1913—34 рр., директор 
Інституту органічної хімії і технологій АН у 1938—41, академік АН з 1922 р.].

ШАРЛЕМАН Микола Васильович, доктор біологічних наук, науковий 
співробітник АН, автор до 500 праць, від роду 55 р., стажу наукового 35 р. [Ро
ки життя: 1887—1970, Київ, видатний український зоолог, д. чл. НТШ і УНТ 
у Києві.].

ШЕПЕЛЬ Ганна Андріївна, 75 р., вдова проф. Шепеля Ю.А., чоловік мав науко
ву ступінь доктора медицини; після смерті чоловіка дуже бідує.

ШЕРЕМЕТЬЄВ Олексій Павлович, 57 р. стажу, препаратор кафедри фізики 
університету.

ШЕРЕМЕЦИНСЬКИЙ Олексій, 78 р., Панотець, стажу 40 р., зараз хворий.
ШИНКАРЖЕВСЬКИЙ Володимир Романович, репресований інженер — про до

помогу дочці Мирославі 6 років, що перебуває на утриманні діда її, Череса Се
мена Яковича (по матері), який утримує і її безробітну матір.

ШКУРУПІЙ Данило Омелянович, 58 р., батько українського письменника, що 
сталого заробітку не має і бідує з дружиною [ШКУРУПІЙ ҐЕО (Юрій), 1903— 
1937, поет і прозаїк, родом з Бендер, 1934 р. — арешт.].

ШКУРУПІЙ Ольга Владиславівна, 70 р., що має педстажу 34 р., педагог, мати ре
пресованого українського письменника, хворіє й без засобів до життя.

ШМАТЬКО Михайло Капітонович, 66 р., геолог, професор, стажу 28 р. що має 
значні наукові досягнення в ділянці геології.

ШМИГОВСЬКИЙ Андрій Дмитрович, український вчитель та громадський діяч.
ШПЕРЛІНГ Олександра Миколаївна, 75 р., яка має стажу праці 45 р., професор 

консерваторії, що виховала в Київській консерваторії низку співаків.
ШРАМЧЕНКО Марія Михайлівна, 71р., хвора і дуже бідує після смерті свого чо

ловіка — наукового і культурного діяча, співробітника академіка Грушевсь
кого, секретаря наукового товариства Олександра Миколайовича Шрамченка 
[Роки життя: 1859—1921, етнограф, культурний діяч, від 1919 р. — секретар 
Комітету Всенародної бібліотеки ВУАН.].

ШТОМПЕЛЬ Онисія Юріївна, 65 р., українська громадянка, учителька- 
пенсіонерка, одинока, дуже бідує.

94_______________________________________________________Дмитро МАЛ AK О В



ЗГАДКА ПРО ТРЬОХСОТ КИЯН 3 1942 РОКУ 95

ШУЛЬГА Лідія Вікторівна, дружина-вдова відомого художника І.М. Шульги, 
59 р., хвора на активний туберкульоз, чоловік її загинув на засланні при 
більшовиках. [Шульга Ілля Максимович, 1878—1938, український живопи
сець, репресований].

ЩІТКІВСЬКИЙ Іван Іванович, 75 р., громадський і культурний діяч, перший ук
раїнський представник в міській думі царського складу, має понад 50 р. гро
мадської і культурної роботи в Києві [Роки життя: 1869—1942, історик, на
уковий співробітник ВУАН, похований на Байковому кладовищі 26 червня 
1942 р.].

ЮРКЕВИЧ Марія Павлівна, 60 р., понад 25 р. праці, педагог, виховувала ук
раїнську молодь.

ЯВОРОВСЬКИЙ, письменник — на поховання матері.
ЯКИМОВИЧ Сергій Тодосович, 55 р., науковець, ЗО праць, в Інституті літерату

ри АН.
ЯКУБІВСЬКА Дарія Михайлівна, 54 р., стажу 40 р., артистка, що працювала в 

театрі Садовського та інших на перших ролях.
ЯКУБОВСЬКА Катерина Леонтіївна, 62 р., мати репресованого доцента Яку- 

бовського, безробітна, хвора і матеріально не забезпечена.
ЯРОСЛАВ Семен Юрійович, професор, репресований, стажу праці біля ЗО р., ста

лого заробітку немає, хворіє на серце, визначається громадською діяльністю, 
як відомий громадянин. Декілька разів репресований.

ЯРОШЕВИЧ Марія Олександрівна, 42 р., дружина репресованого професора й 
наукового робітника АН, має при собі хвору стару матір. [Ярошевич Андрій, 
нар. 1875 р., статистик і фахівець з економічної географії, у 1920-х рр. профе
сор КІНГ, звільнений з праці на поч. 30-х рр.].

ЯСІНСЬКА-АРТЕМЕНКО Євдокія Іванівна, 60 р., артистка, що на сцені працю
вала з 1899 р. в ролях загального ансамблю.

ЯЦЕНКО Павло Олександрович, український громадянин, репресований більшо
виками і засланий в табори.
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МИХАЙЛО РАГОЗА 
І БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ

Леонід ТИМОШЕНКО

ослідників Берестейської унії завжди приваблювала діяльність її 
лідерів, найбільше — Іпатія Потія, який одержав почесний титул 
«апостола» унії, а сама подія — назву Потієвої унії. Постать митропо

лита Михайла Рагози, під проводом якого в Бересті було проголошено унію, 
відійшла відтак у тінь. Сучасні історики унії практично не звертають уваги на 
митрополита і воліють досліджувати радше діяльність його безпосередніх на
ступників — І. Потія та Й.В. Рутського. У цій статті ми спробуємо відійти від тра
диції, запропонувавши дещо інший підхід: зіставлення Михайла Рагози з Іпатієм 
Потієм, що здається нам продуктивнішим і головне — науково коректнішим.

Наведемо найхарактерніші оцінки постаті М. Рагози, зазначивши, що йому 
присвячено лише кілька спеціальних праць переважно науково-популярного та 
довідково-енциклопедичного плану1. М. Коялович, який одним із перших до
кладно досліджував його діяльність, характеризував митрополита як нещасного 
ієрарха, «заплутаного» в унію, маючи на увазі його хитання між православними 
й уніатами2. Падіння духу та слабку волю митрополита відзначали практично всі 
наступні історики церкви.

Макарій (Булгаков) виокремлював такі риси Михайла Рагози, як 
нерішучість, брехливість та боязливість. Прислужився ж він справі церкви, на 
думку дослідника, лише своєю потайливістю, двоєдушшям та «найогиднішим 
фарисейством». Підсумовуючи його діяльність, Макарій (Булгаков) писав, що 
вся вона була «якоюсь в’ялою, ухильною, нерішучою», не вирізняючись 
ніскільки ревністю та запалом. Він нібито не був переконаний в істинності като
лицької церкви, спасенності та богоугодності унійної справи3.

Більшість польських істориків XIX — першої половини XX ст. також ствер
джувала, що М. Рагоза вагався у справі унії до останньої хвилі. К. Ходиницький 
вказував на хитання митрополита і під час Берестейського собору4.

Концепцію нерішучості М. Рагози було заперечено лише в повоєнний час5. 
Найвищу оцінку цієї постаті подав польський історик О. Галецький, який писав, 
що М. Рагоза відігравав важливу роль на Берестейському соборі і відважно стояв
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на чолі боротьби з опозицією, захищаючи його постанови6. Сучасна історіографія 
загалом не надає великого значення діяльності М. Рагози. Так, М. Дмитрієв за
уважує, що особистість і погляди митрополита маловідомі з огляду на обме
женість джерел7. Аналогічні думки висловлювали й інші історики.

Вивчення церковної історіографії приводить до невтішного висновку про 
відсутність наукової біографії Михайла Рагози, адже чимало моментів його мит
рополичої діяльності не знайшли в літературі скільки-небудь виваженого та 
обґрунтованого пояснення. Нез’ясованою проблемою є передовсім запізніле при
лучення митрополита до унійного процесу. Б. Флоря та С. Яковенко пов’язують 
цю обставину з таким же запізнілим прилученням Іпатія Потія, висунувши при
пущення про зближення їх позицій на основі спільності поглядів щодо проведен
ня внутрішньої реформи церкви за опори на вселенського патріарха8. Проте їхні 
міркування, особливо щодо унійних намірів І. Потія у цей час, потребують додат
кової джерельної перевірки та аргументації.

Очевидно, саме через малодоступність та бідність джерельних матеріалів про 
митрополита (як, власне, про всіх церковних ієрархів XVI—XVII ст.) досі не 
з’явилися присвячені йому ґрунтовні студії. На бідність фактів до біографії М. Ра
гози вказував ще на початку XVIII ст. невідомий автор рукописного твору про ми
трополита9. Хоча, як з’ясовується, у жодній унієзнавчій праці навіть не зроблено 
спроби докладного аналізу та узагальнення відомих матеріалів про нього, не ка
жучи вже про пошуки і публікацію нових. Насправді відповідних джерел зберег
лося чимало. Тільки попередні (далеко не остаточні) підрахунки показують, що 
його підпис стоїть не менше як під 100 документами: соборними грамотами-ухва- 
лами, листами офіційного і приватного змісту, скаргами і протестами до судових 
органів, наданнями і т. ін. їх хронологічні межі (1589—1599 рр.) засвідчують 
енергійність М. Рагози передовсім як митрополита руської церкви. Забігаючи на
перед, зазначимо, що його наступник І. Потій, який вважається набагато 
енергійнішим, за тринадцять років митрополитства залишив не набагато більше 
документів вказаного типу. Внаслідок архівних пошуків вдалося віднайти нові 
джерела про М. Рагозу — невідому раніше соборну грамоту 1590 р., кілька грамот- 
послань, василіянську біографію митрополита першої третини XVIII ст.

Джерела фіксують, що у 1576 р. Михайло був писарем волинського воєводи Бо
гуша Корецького і вже тоді познайомився з новогрудським воєводою Т. Скумином- 
Тишкевичем і київським воєводою князем К. Острозьким. Мабуть, саме за їхніми 
рекомендаціями він стає 17 лютого 1579 р. архімандритом мінського Вознесенсько- 
го монастиря і дещо пізніше постригається в ченці. 10 серпня 1582 р. вдова слуцько- 
го князя Ю. Олельковича Катерина віддала йому монастир Святої Трійці у Слуцьку. 
20 травня 1589 р. Михайло одержав третій монастир — у Морочі на Поліссі. 1589 рік 
був загалом вирішальним у його житті: усунувши митрополита О. Дівочку, патріарх 
Єремія 27 липня іменував митрополитом М. Рагозу. 1 серпня 1589 р. М. Рагоза от
римав єпископські свячення і був інтронізований (у віці 49 років).

Становище нового митрополита було від самого початку доволі нестійким. По- 
перше, йому постійно загрожувала небезпека відлучення (пам’ять про долю 
О. Дівочки була дуже свіжою), по-друге, Єремія деякими своїми необачними кро
ками послабив владу ієрархії, затвердивши ставропігіальні права братств і при
значивши своїм екзархом луцького владику К. Терлецького. Про напруженість 
стосунків митрополита з патріархом свідчить такий факт: 1590 року на Русь при
був грек Діонізій, який вимагав, начебто від імені Єремії, виплати 15 тисяч аспрів 
за єпископське свячення. До цього додамо, що матеріальне становище митрополії 
було дуже слабким: у розпорядженні М. Рагози були лише маєтки митрополичої 
єпархії, поділеної на дві частини: білорусько-литовську і українську. Остання зна
ходилась у такій великій скруті, що із занепадом Києва резиденцію митрополитів
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було перенесено до Литви. Набагато краще в цьому плані почувався володимир- 
ський єпископ М. Хребтович-Богуринський, який посідав одну з найбагатших 
єпархій і був архімандритом найбільшого Києво-Печерського монастиря.

Реформаторські прагнення М. Рагози знайшли свій вияв уже в ухвалах Бере
стейського собору (червень 1590 р.). Відомо про вісім документів, які митрополит 
тоді підписав. Так, 12 червня він звернувся з двома листами до львівського брат
ства, 13 червня підписав грамоту львівським міщанам, 22 червня підпорядкував 
львівський монастир Святого Онуфрія місцевому братству, 20 червня соборними 
грамотами заборонив єресі і підтвердив права львівського братства, 22 червня 
підтвердив права львівських міщан. Вважається, що ухвали собору 1590 року 
вдосконалювали адміністрацію і дисципліну в церкві, а також зміцнювали стано
вище ієрархії. Було домовлено також, що відтепер собори скликатимуться 
щорічно. Вони мали визначити програму подальших перетворень.

Віднайдена нами соборна грамота датована 28 червня 1590 р. Собор, отже, 
тривав з 20 по 28 червня. Цією грамотою підтверджувались права львівського 
капітулу (криласу) на основі грамоти львівського єпископа Макарія Тучапського 
1539 р. Пергаментна грамота має підписи митрополита і владик — учасників со
бору, а також митрополичу печатку10.

Увага М. Рагози до Львова і Галичини не була випадковою. По-перше, в Гали
чині утиски православного населення і церкви були найбільш відчутними, по- 
друге, Львів був одним із найбільших релігійно-культурних центрів митрополії, 
по-третє, місцеве Успенське братство знаходилось в епіцентрі міщанського руху 
і першим отримало ставропігіальні права. На початку 90-х рр. М.Рагоза двічі 
відвідав Львів. Вважається, що це були перші (з відомих у XVI ст.) приїзди 
київського митрополита до Львова.

За умови обмеження митрополичої влади братствами і світським патронатом 
(була також і опозиція єпископату) митрополит став шукати підтримки могутніх 
світських панів-патронів і церковних братств, передусім львівського Успенсько
го. За його сприяння до складу єпископських соборів увійшли представники 
львівського братства, які взяли активну участь у справах всієї митрополії. Мит
рополит, увійшовши до львівського братства (про це свідчить його власноручний 
запис з печаткою до братської книги, зроблений 19 січня 1591 р .11), звісно, став 
на його бік у боротьбі з єпископом Г. Балабаном. Надання ним грамоти львівсько
му криласу слід розглядати саме в цьому контексті, оскільки в правовому та ма
теріальному відношенні крилас не залежав від єпископа і значно урізував його 
загальні юрисдикційно-канонічні функції (крилашани навіть втручалися у пи
тання церковної служби та настанови священиків).

Велика увага М. Рагози до львівських справ підтверджується документально: 
за нашими підрахункками, він підписав близько 50 грамот, листів та інших до
кументів, які адресувались єпископові Г. Балабану, львівському Успенському 
братству, міщанам, духівництву, ченцям і черницям. Це приблизно половина 
усієї документальної спадщини митрополита, що збереглась. Важко сказати, чи 
була його позиція щодо львівських подій послідовною, адже добре відомо, що бо
ротьба братств з єпископатом сприяла розколу руської церкви напередодні Бере
стейської унії. Конфронтація з Г. Балабаном продовжувалась до самої смерті ми
трополита, тимчасово згаснувши лише на початку 1595 р., коли єпископ на 
львівському соборі відкрито оголосив про свій перехід на унію. Втім, у діях 
М. Рагози була і своя логіка, адже Г. Балабан вдавався до інтриг, сфальсифіку
вавши у липні 1592 р. грамоту патріарха про скасування ставропігії львівського 
братства і викляття митрополита12.

Берестейські собори початку 90-х рр., як відомо, розглядали внутрішні справи 
церкви. Прийнята у 1590 р. перша унійна декларація чотирьох єпископів була
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таємною і, напевно, невідомою митрополитові. Його участь в унійному процесі 
фіксується лише з липня 1594 р., коли в Бересті відбулись таємні переговори митро
полита, І. Потія, К. Терлецького та єзуїта К. Ногая. Ймовірно, саме під тиском об
ставин у грудні 1594 р. М. Рагоза виклав свої умови унії13, які загалом невисоко 
оцінюються в унієзнавстві. До згоди його спонукали канцлер Я. Замойський, який 
радив митрополиту перенести увагу з боротьби з Г. Балабаном на церковні та унійні 
справи, а також король Жигимонт III, який ще в березні 1592 р. в універсалі на пер
шу унійну декларацію заявив, що не звертатиме уваги на погрози митрополита. Да
лося, очевидно, взнаки і поповнення унійної партії: в 1593—1594 рр. до ініціативи 
приєдналися нові єпископи, призначені на вакантні кафедри: М. Копистенський, Г. 
Загоровський, І. Гоголь та І. Потій. Найбільшим успіхом була, безумовно, 
номінація на володимирсько-берестейську кафедру Іпатія Потія, в майбутньому 
палкого прихильника унії.

За цих умов М.Рагоза зайняв позицію вичікування і явно не поспішав з актив
ними та рішучими діями, хоча й був поінформований І. Потієм у січні 1595 р. про 
прийняття 2 грудня 1594 р. на нараді в Торчині під Луцьком декларації унії. За
прошений лідерами руху на конференцію в Кобрин (12 травня 1595 р.), митрополит 
не прибув на неї. Вирішальним у його остаточному рішенні про перехід на унію слід 
вважати усвідомлення того, що внутрішня церковна реформа, запроваджувана бе
рестейськими соборами і братствами на початку 90-х рр., закінчилась невдачею. 
Має рацію С. Плохій, який стверджує, що митрополит практично зазнав поразки і 
змушений був прилучитися до унійного процесу, започаткованого його єпископа
том14. Формальне прилучення митрополита до унійної акції сталося у червні— 
липні 1595 р., після консультацій з одним із наймогутніших світських патронів 
православної церкви — воєводою Т. Скумином-Тишкевичем. Тоді ж митрополит 
поставив свій підпис під основними унійними документами. Як відзначає 
більшість унієзнавців, це мало вирішальне значення для долі унії15.

На думку деяких істориків, задекларування М.Рагозою артикулів унії було 
формальним, а його позиція у другій половині 1595 р. — хиткою і двозначною чи 
навіть нещирою. Так, 24 червня 1595 р., пересилаючи умови унії Т. Скумину-Тиш- 
кевичу, він заявив, що сам до унії ще не приступив, а 20 серпня 1595 р. вже повідо
мляв М.Х. Радзивила про своє прагнення приступити до єдності. У пастирському 
листі у вересні він закликає вірних митрополії залишитись у православній вірі, 
тоді ж запевняє про свою твердість і князя К. Острозького. На думку О. Галецько- 
го, це була «вельми продумана політика», без жодного натяку на двозначність16. 
Намітилось також і покращення стосунків митрополита з королем. Крім того, 
після від’їзду восени 1595 р. К. Терлецького та І. Потія до Риму М. Рагоза залишив
ся практично віч-на-віч з православною опозицією, зініційованою К. Острозьким, а 
також львівським і віленським братствами. К. Острозький, зокрема, вимагав не
гайного скликання собору. Існує припущення, що митрополит був навіть за відкла
дення виїзду делегатів до Риму до з’ясування конфлікту з К. Острозьким. Не 
змігши впоратись з опозицією віленського братства (С. Зизаній продовжував там 
заборонене йому проповідництво), а також під тиском К. Острозького М. Рагоза 
скликав у січні 1596 р. собор у Новогрудку. Собор не був дозволений королем, тому 
(а також з огляду на недостатнє представництво) він зайнявся лише боротьбою з 
опозицією львівського і віленського братств.

Отримавши на початку 1596 р. благословення папи римського, а також деякі 
виняткові права (наприклад, висвячення єпископів), митрополит зміцнив свою 
владу і з дозволу короля скликав собор у жовтні 1596 р. Констатуємо, що в перед- 
берестейські роки М. Рагоза аж ніяк не належав до числа ініціаторів унії, трива
лий час вичікував і був залучений до унійного руху найпізніше. Цінне відповідне 
свідчення міститься в листі П. Скарги від 27 вересня 1595 р. про те, що ініціатор
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унійного процесу К. Терлецький перетягнув спочатку на бік унії М. Копистен- 
ського і Г. Балабана, а ті, в свою чергу, залучили М. Рагозу та І. Потія17. З огля
ду на вищенаведені обставини шлях митрополита до унії був складним і супереч
ливим, рішення про перехід приймалося важко і з великими сумнівами, адже 
вирішувалась надзвичайно важлива справа — про розірвання єдності з констан
тинопольським центром вселенського православ’я і перехід під юрисдикцію 
іншого центру християнства — Риму. Вагання митрополита зафіксовані пере
довсім у його листах. Так, 19 серпня 1595 р. у листі до Т. Скумина-Тишкевича він 
пояснював причини своїх вагань і передбачав у разі прийняття унії заворушення 
і кровопролиття в суспільстві18. У цьому ж листі повідомлялося, що митрополит 
відмовляв К. Терлецького та І. Потія від поїздки до Риму. Наголошуємо, що до
ля унії була вирішена не в Римі, де єпископи-делегати руської церкви прийняли 
католицький символ віри, а на батьківщині після того, як під унійними докумен
тами з ’явився підпис глави церкви — митрополита М. Рагози. До речі, факт 
керівництва М. Рагозою Берестейським собором був найсильнішим аргументом 
на користь його канонічної правосильності і постійно використовувався уніат
ськими полемістами.

Придивимось тепер ближче до висловленої московськими істориками думки 
про зближення позицій М. Рагози та І. Потія напередодні Берестя. Аргументами на 
користь цього є: запізніле (майже одночасне) прилучення обох до унійної ініціати
ви, відсутність джерельних свідчень щодо унійних переконань І. Потія першої по
ловини 90-х рр.; схильність обох до проведення реформи церкви у співробітництві 
з братствами шляхом опори на вселенських патріархів, зміцнення церковної дис
ципліни і влади ієрархії, зокрема, й митрополита; врахування інтересів світської 
знаті. Як вважають Б. Флоря і С. Яковенко, складність та суперечливість позиції 
митрополита до унійної акції пояснюється не якимось особливим ставленням до 
церковних проблем (у цьому він сходився з І. Потієм), а побоюванням конфлікту зі 
світськими патронами — православними магнатами Великого князівства Литов
ського, які висунули його свого часу на митрополичий стіл19.

На нашу думку, висунута аргументація потребує значних коректив. По-перше, 
І.Потій справді письмово не засвідчив своїх унійних переконань на початку 90-х р., 
але це був переважно світський період його біографії. Проте, будучи світською лю
диною, він брав участь в роботі перших берестейських соборів, що підтверджується 
документально. По-друге, прихильне ставлення І. Потія до братств фіксується ли
ше двічі: ще до висвячення він сприяв організації берестейського братства, а 
1594 р., ставши єпископом, влаштував братство в Бєльську. Його подальше нега
тивне ставлення до братств є настільки виразним і відвертим, що дозволяє сумніва
тися в серйозності якихось попередніх розрахунків. Позиція М. Рагози у цьому 
плані була майже весь час послідовною. По-третє, дуже відвертими і негативними 
є пізніші оцінки І. Потієм діяльності східних патріархів. По-четверте, наведені ар
гументи не вказують, коли саме закінчилось співробітництво І. Потія та М. Рагози. 
До того ж, їх особисті контакти засвідчені лише декількома листами напередодні 
Берестя. І, що важливо, немає підстав навіть говорити про їх союз на Берестейсько
му соборі, оскільки джерела не проливають на це жодного світла! Дуже скидається 
на те, що митрополит М. Рагоза взагалі не мав сильної підтримки з боку жодного 
єпископа. Крім того, на початку свого митрополитства І. Потій дав доволі виразну 
оцінку нерішучості М. Рагози. Звертаючись до слуцького духівництва (1600 р.), 
яке не бажало йому підкорятися, він заявив: «Натрапите не на Рагозу, а на ме
не»20. Отже, «зближення» позицій І. Потія та М. Рагози у вказаний період є зви
чайним збігом обставин їх запізнілого прилучення до унійної партії.

Єдине, в чому мають рацію російські історики, — це в акцентуванні пошуків 
ієрархією прихильності світських патронів. На нашу думку, потреба у звільненні
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від світського патронату є загалом одним із головних мотивів Берестейської унії. 
Так, прагненням до обмеження світського патронату просякнуті рішення собору 
1591 р., а також берестейські артикули 1595 р. До речі, на згаданому мотивові 
ініціаторів унії, а також митрополита Михайла, наголошувалося в історіографії 
XVIII ст.21 Ієрархія, отже, шукала підтримки найбільших православних маг
натів Великого князівства Литовського, борючись водночас із загальним засил
лям світського патронату над церквою.

Берестейський собор у жовтні 1596 р., який проголосив унію київської митро
полії з Римом, став вершиною митрополичої діяльності М. Рагози. Від першого до 
останнього дня роботи собору він діяв напрочуд рішуче, давав упевнені, тверді 
відповіді православній опозиції, закликав її перейти на свій бік, відповідав на екс- 
комунікаційні рішення православних тим же. У рукописній біографії митрополи
та загалом слушно підкреслено, що саме він відновив на соборі єдність церков22. 
Собор під проводом М.Рагози ухвалив чотири рішення (ухвали), які добре відомі в 
літературі, але, на жаль, ще не були докладно проаналізовані (втім, як і сам 
унійний собор). 8 жовтня постала ухвала про перехід на унію (т. зв. грамоту Берес
тейської унії)23. 9 жовтня було ухвалено дві грамоти: про екскомунікацію києво- 
печерського архімандрита Н. Тура і екскомунікацію Г. Балабана24. 10 жовтня бу
ло екскомуніковано єпископів М. Копистенського і Г. Балабана, які не прийняли 
унії, а також православне духівництво25.

Головним документом собору є грамота Берестейської унії. У документі прого
лошується ідея спасіння людства через католицьку віру на підставі євангельської 
заповіді про заснування і єдність Христової церкви «на одному Петрі, немов на 
камені». Наголошено на догматі про першість Апостольскої Столиці і римських 
пап, який начебто визнавали не тільки Святі Отці східної церкви, але й царго- 
родські патріархи. Підтвердженням споконвічного прагнення до єдності церков 
були і рішення Флорентійського собору, які спонукали польських королів до 
урівняння руської церкви в правах з римською. У суто католицькому дусі по- 
трактовано причини розколу християнства: відступниками названо лише кон
стантинопольських патріархів, яких за це покарано турецькою поганською нево
лею. Автори грамоти (а отже, і М. Рагоза) саме звідси виводили і занедбання віри 
в руських країнах (погіршення юрисдикційного нагляду з боку патріархів, по
ширення святокупства і єресей на Русь). Основним у документі є обґрунтування 
мотивів унії: не бажаючи залишатися під поганською неволею і сприяти розколь
ницькій політиці патріархів, а також запобігаючи спустошенню церков і поши
ренню єресей, врешті-решт, прагнучи до спасіння людських душ, — митрополит 
з єпископами приступили до єдності. Отже, кінцевою метою розпочатої справи 
було спасіння ієрархів та їх «духовного стада».

Далі коротко оповідається про депутацію до Рима з відома короля, яка викла
ла там прохання руської церкви. Папа Климент VIII вчинив злуку, «зберігаючи 
за нами обряди і звичаї» східних церков, грецьких і руських, не роблячи жодних 
змін, і залишив їх за «переданням святих грецьких отців навіки». Ідея непоруш
ності східного обряду є, на нашу думку, головним концептуальним моментом 
грамоти Берестейської унії. Як слушно зазначив О. Галецький, саме на цій ідеї 
базувалися рішучість і впевненість М. Рагози в період Берестя26.

Звичайно, аналізоване джерело є декларацією урочистого проголошення унії, 
і тому вона сповнена пафосом богоугодності і святості вчиненого, а також 
відповідальності за людські долі перед Богом. Аналізуючи документ у контексті 
розвитку унійного руху кінця XVI ст., не можна не помітити того, що в ньому, як 
і інших ухвалах Берестейського собору, навіть не згадано про конкретні умови 
унії, прийняті руською ієрархією напередодні і передані польській владі та папі. 
Якщо в доберестейський час згадані суб’єкти унії ще якось на ці умови реагува-
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ли, то після собору про них просто забули. На нашу думку, це був один із прора- 
хунків митрополита та ініціаторів унії. Внаслідок цього православна опозиція, 
недостатньо поінформована про умови унії, була переконана лише у віроспо- 
відальній та національній зраді уніатів.

Найважливішими документальними свідченнями вирішальної ролі М. Рагози 
в укладенні унії е знайдені О. Галецьким у римських архівах листи Петра Ар- 
кудія до генерала єзуїтів К. Аквавіви (20 червня, 10 листопада 1596 р., 20 берез
ня, 25 липня 1597 р.), а також реляція невідомого грека з оточення Никифора 
про Берестейський собор27. Так, наголошуючи заслуги М. Рагози, П. Аркудій 
представляв його в римських колах «неначе патріарха» русинів, що знайшло 
відображення, зокрема, в діаріуші кардинала Гаетано.

У реляції згаданого грека — учасника православного антисобору — перебіг 
подій подається як полеміка-змагання між Рагозою і Никифором, а також як 
низка гострих і безкомпромісних дискусій28. Безперечно, саме Рагоза був ліде
ром Берестейського собору, бо тільки він міг твердо протистояти делегатові 
патріарха як митрополит усієї Київської церкви. Промовистою є відповідь М. Ра
гози делегації антисобору: «Одначе ваш Синод... є збіговиськом, бо все робите без 
голови, що не є гідним перед Богом, а це є недозволене безправство. Ви радше по
винні прийти до мене. Замість того я не повинен іти за вами. Знаємо-бо добре, що 
голова, а не члени володіють цілим тілом»29.

Одразу після закінчення собору митрополит подався на чолі єпископату до 
Варшави, де склав візит папському легатові А. Гаетано, був прийнятий на ко
ролівському дворі і взяв участь у похороні Анни Ягеллонки, дружини короля. За 
деякими свідченнями, він навіть збирався поїхати до Риму, але до здійснення за
думу чомусь не дійшло. Повернувшись до Новогрудка, М. Рагоза, здається, не за
лишав своєї резиденції аж до смерті.

Перші поберестейські роки були складним періодом становлення уніатської 
церкви та її адміністративно-територіальної структури, а також здійснення ре
форматорських задумів. Вважається, що митрополит не виявив особливої рев
ності у цій справі і спокійно доживав віку. Ретельне вивчення джерел дозволяє 
спростувати цю думку. М. Рагоза, як і раніше, був діяльним, активним, достат
ньо рішучим і твердим у своїй волі до завершення розпочатої справи.

Важливе місце в діяльності митрополита та інших уніатських ієрархів (зокрема 
й І. Потія) була боротьба зі світським патронатом, який перешкоджав утверджен
ню унії в єпархіях. Українсько-білоруська шляхта і магнати, залишаючись пере
важно православними, чинили впертий опір єпископам-уніатам, а духівництво, 
підкоряючись волі світських патронів, боялось приймати унію. Джерела доносять 
до нас скупі свідчення про протиборство М. Рагози зі світськими патронами. Так, 
наприклад, він судився у листопаді 1597 р. з князями Соломирецькими30. У грудні 
того ж року король наказав мозирському князеві Ю. Радзивилу і його урядникам, 
які свавільно привласнювали собі духовну владу, не втручатися в справи церкви і 
не перешкоджати владі митрополита31. У квітні 1598 р. король втручався також у 
стосунки між митрополитом і А. Полубенським32, у жовтні в М. Рагози був 
конфлікт зі смоленським княжим урядником І. Немиричем33.1 хоча більшість на
ведених справ стосувалися маєткових проблем митрополії, спрямованість їх (з бо
ку М. Рагози) проти світського патронату очевидна. Зрештою, помітними були й 
успіхи цієї боротьби: наприкінці митрополитства М. Рагози у 1598 р. відбулась 
перша (з відомих) акція масового переходу шляхти на унію34. Це сталося у Луць
ку, не в митрополичій єпархії, а тому простежити участь у ній митрополита поки 
що не вдається. Проте це був, безсумнівно, перший великий успіх уніатів.

Іншою важливою справою, яка турбувала в ту пору М. Рагозу, була проблема 
Києво-Печерського монастиря, багаті маєтки якого розташувалися у різних райо
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нах України та Білорусі. Заволодіння монастирем значно посилило б позиції унії у 
південній частині митрополії та в Києві. Претензії М. Рагози на києво-печерську 
архімандрію виявилися одразу після смерті М. Хребтовича-Богуринського, якому 
вона належала. Проте, маючи ставропігіальні права, ченці обрали собі архімандри
том Н. Тура, який відмовився прийняти благословення митрополита. У вересні
1594 р. він скерував до Києва священика К. Григоровича з листами, але Н. Тур не 
прийняв їх на підставі непоширення прав митрополита на монастир35. 4 березня
1595 р. папа римський сполучив архімандрію з митрополичим престолом36, а 
5 травня король секвестрував монастир на користь митрополита37; але Н. Тур, як 
відомо, став на бік опозиції і цим рішенням не підкорився.

Православні були переконані, що митрополит схилився на бік уніатів з мер
кантильних мотивів. Так, К. Острозький писав 2 липня 1595 р. до М. Радзивила: 
«Скаржуся на того дводушного чоловіка як на Юду, котрий продав[ся] за ар- 
хаміндритство Київське»38. 12 серпня 1595 р. у листі до К. Острозького митропо
лит спересердя повідомив, що він особисто і не думає про монастир39. Однак че
рез рік, на Берестейському соборі, М. Рагоза таки відлучив Н. Тура. Груднем 
1597 р. датовані нові королівські укази щодо києво-печерської архімандрії: мит
рополит знову вводився у володіння її маетностями. Така ж грамота адресувалась 
київському духівництву і магістрату40. 1 березня 1598 р. М. Рагоза тимчасово за
арештував у Новогрудку печерського монаха Арсенія Вколовича, посланого 
Н. Туром41. У низці документів 1598 р. митрополит титулувався вже «архіманд
ритом Печерським Київським»42. Продовжувалась боротьба і в 1599 р. Так, 
27 березня М. Рагоза вводився у володіння білоруськими маєтками монастиря, 
однак з різних причин це так і не відбулося43. З травня митрополит скаржився 
королеві на Н.Тура за непідкорення рішенням влади, зокрема, Головного трибу
налу Великого князівства Литовського щодо сплати медової данини44. 
П’ятирічна боротьба М. Рагози за монастир, незважаючи на безпосередню про
текцію королівської влади, не дала в підсумку бажаного результату. Принагідно 
нагадаємо, що й І.Потієві київська святиня також не підкорилась.

У діяльності М. Рагози були об’єктивні труднощі, пов’язані передусім з обме
женими можливостями митрополичої влади, яка поширювалась навіть не на всю 
митрополичу єпархію: українська частина, як відомо, підкорялась дуже неохоче, 
у литовській же він мав постійні проблеми, свідченням чого є труднощі, 
пов’язані з опозицією митрополиту Вільни — формальної столиці митрополії45. 
Порівняно кращим у цьому плані було становище його наступника — І. Потія, 
котрий мав власну єпархію (М. Рагоза посів престол без власної єпархії, де його 
влада була б найбільшою). Після Берестейського собору становище митрополита 
значо погіршилось унаслідок розколу церкви. Відпав, наприклад, вірний йому 
Унівський монастир, який у 1597 р. перейшов до племінника Г. Балабана — 
Ісайї46. Крім того, затягувалось вирішення уніатсько-православного питання на 
сеймах, куди зверталися зі своїми протестами православні. Зокрема, сейм 1598 р. 
взагалі не розглядав релігійних питань у зв’язку з від’їздом короля до Швеції. З 
вини польської влади не була виконана одна із головних умов унії — урівняння 
руського духівництва в правах з латинським, а також надання владикам місць у 
сенаті. Двічі в 1599 р. папа римський звертався до короля (7 квітня і 10 липня) з 
проханням виконати названі вимоги, але марно. Мав рацію, очевидно, М. Гру- 
шевський, визначаючи статус уніатської церкви перших поберестейських років 
як церкви «півпротегованої»47.

Нарешті, варто вказати і на розгубленість, що панувала в стані уніатської ієрархії 
внаслідок активних дій православної опозиції в 1597—1599 рр. Існує навіть думка, 
що М. Рагоза одразу після Берестейського собору хотів залишити митрополію і пода
тися в монастир48. Саме його розгубленістю, на нашу думку, можна пояснити припи
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нення практики скликання щорічних церковних соборів, запровадженої на початку 
90-х рр. (щоправда, собори не скликалися і енергійнішим наступником М. Рагози — 
І. Потієм). Очевидно, стосунки між митрополитом і ініціаторами унії (І. Потієм та 
К. Терлецьким) так і не налагодились. Один із небагатьох прикладів звернення 
І. Потія до митрополита датований 1598 р., коли єпископ поскаржився на Г. Балаба
на за втручання у справи його єпархії49. Крім того, після Берестейського собору по
ширювались чутки про загрози життю митрополита, які доходили і до нього, і, без
перечно, ніяк не додавали упевненості уніатським лідерам50.

Останні з відомих заходів М. Рагози датовані 12 червня 1599 р., коли він підпи
сав листа до короля проти Г. Балабана, обіцяючи навіть приїхати на суд51, і лист 
до черниць львівського монастиря Святої Катерини, які подались до Києва52. В ос
танні місяці життя митрополит виконував свої пастирські обов’язки — розсилав 
послання, наставляв священиків і настоятелів монастирів. Проте несподівано на
стала смерть — між 18 червня і 15 серпня 1599 р. Пізніше М. Копистенський 
повідомив у своїй «Палінодії», що начебто М. Рагоза перед смертю розкаявся і по
мер відтак у великих муках, бажаючи повернутися у православ’я53, проте його 
розповідь нагадує радше полемічну вигадку. Невідомий автор біографії митропо
лита наголосив, що вік померлого був коротким54. Було йому всього 59 років.

Біографія митрополита сповнена бурхливими подіями, цікавими епізодами, 
часом суперечливими рішеннями. Містить вона і чимало нез’ясованого. Потребу
ють прискіпливого вивчення його зв’язки з католицькими лідерами, зокрема, 
вимагає вирішення питання про т. зв. «інструкцію єзуїтів» митрополитові, явно 
забуту дослідниками.

Підсумовуючи огляд життя та діяльності Михайла Рагози, варто наголосити, 
що, безсумнівно, він — видатний діяч руської церкви кінця XVI ст. Головною йо
го заслугою було проведення Берестейського собору 1596 р., який хоч і здійснив 
суперечливий вплив на розвиток церкви та суспільства, привчинившись до цер
ковного розколу, проте модернізував тим самим переважно одноконфесійний пе
ред тим Схід Європи.
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ХУДОЖНИК МИКОЛА БУТОВИЧ 

У НІМЕЧЧИНІ*

Олександр ФЕДОРУК

айменше інформації було про німецький період навчання Бутовича. 
Низка питань: як, що, коли, де? Кожне з них — сторінки його 
напівголодного життя.

І нарешті на запити-листи (жив чоловік у Німеччині майже сім років, а в нас 
жодних відомостей про цей період), на численні звертання — обнадійлива 
відповідь з посольства ФРН в Україні: шукаємо в архівах. Через півроку, влітку 
1997 р., аташе з питань культури X. Рейхсмюллер передав велику бандероль — 
це була перша ластівка, цілісіньке гніздо знахідок з Лейпціга.

Й ожило, опромінилося пошукове зерня, заяснів шлях, яким належало йти 
далі, шлях пошуку... Бутович ніби посміхався здаля й привітно кивав головою...

Достеменно: вибивався в люди, немовби з глибин каменоломні. Ще: сам нама
цував стежку, щоб вирватися на вершечок. Назвімо це психологією пізнання, тут 
схрещуються характер, воля і страх. Треба йти, зціпивши зуби. Чи хтось подасть 
допомогу?

Отже, у 1921 р. з Праги Бутович приїхав до Берліна. Наводимо лист перший із 
серії документів М. Бутовича, котрі зберігаються в Державному архіві Саксонії1. 
Ці документи залишимо в цілості у тексті розвідки, однак не відмовимося від ра
дості робити коментарі і спостереження над прочитаним і побаченими його ма
люнками, ілюстраціями тієї доби.

Разом надсилаю малюнки та нариси і настійливо прошу відповіді. Прошу ви
бачити мої граматичні помилки. Микола Бутович. 1922.12.Х. Берлін, Шарло- 
тенбург, вул. Паскаля, І / I I  у Феля2.

Отже, визріло рішення вчитися далі у Лейпцігу. Підтвердженням цього є дру
гий лист, написаний чітким почерком з натиском на папері (вписана дата — 
надійшло 14.10.1922, тобто два дні різниці з першим листом; Бутович жив ці два 
дні уже Лейпцігом). Той натиск, широкі ясні літери — це виклик долі.

В Академії графічних мистецтв, куди писав берлінський адресат, безумовно, 
звернули увагу на цей почерк. Припускаємо: Бутович з кимось радився, хтось до
помагав йому скласти це прохання, він, як кожен прибулець, мріяв, аби ним за
опікувалися. Того самого року С. Петлюра завершував працю над брошурою «Су
часна українська еміграція та її завдання», в якій закликав студентську 
емігрантську молодь вчитися і не гаяти часу: «Візьміть з закордонних огнищ на
уки якнайбільше, перетворіть засвоєне і набуте якнайглибше! Пам’ятайте, що ви 
відновляєте давню й світлу традицію 16—18 вв. нашої історії — безпосереднього 
контакту України з культурними країнами на ґрунті науки і освіти...»3 Про ав
торство Петлюри Бутович не міг знати, брошура вийшла під псевдонімом. 
Зустрічі з такими, як він сам небораками, у Берліні в нього були. Сюди стікали- 
ся стежки-доріжки, тут закипали пристрасті, вмощувалися на тимчасових 
гніздах втікачі з України, Грузії, Вірменії, Росії.

Українська присутність у Німеччині спостерігалася вже на початку століття. 
Вона мала вимушений характер: час Першої світової війни тут перебували

* Фрагмент монографії про життя і творчість видатного українського художника Миколи Бутови
ча (1895-1961).
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1922 р.

військовополонені українці, що воювали за ідеї російського царату. Звернімося 
до свідчень Богдана Лепкого, який занотував в одному із своїх записників: 
«...Вецлар, старовинний город над рікою Ляном, славний своїм собором (початок 
IX ст., романщина)... Року 1915 я ще бачив липу, під якою любив сидіти Гете, а 
криниця, біля якої він стрічався з Льоттою, так і стоїть донині.

... За Вецларом — табір, у якому жило 10000 українських полонених. В таборі 
були школи, театр, бібліотека, гончарня, церква православна і методистів, «Січ», 
крамниці й усякі організації та товариства...»

Тамара Севернюк з Чернівців, яка в нарисі «Минуле — річ свята...» наводить 
згадану цитату Лепкого, у 1991 р. відвідала Вецлар. Вона описує пам’ятник ук
раїнцям у баварській землі: «Жодні «колеса» і «вітри» не залишили знищуваль
них скарбів на його простому фундаменті, і це через 72 роки»4.

18 серпня 1919 року «Вецларський вісник» надрукував статтю «Відкриття і 
освячення пам’ятника українцям». Тамара Севернюк, яка відшукала її, передру
ковує цю дружню і дорогу нам пам’ятку — пам’ятку, що висвітлює сторінку 
взаємин, яких через рік-другий власною долею торкнувся Микола Бутович. Ось 
що писав «Вецларський вісник» (може, читав його Бутович?): «...пан священик 
Віч із задоволенням виконав звернене до нього прохання церковно освятити 
пам’ятник і благословити його. В глибоко зворушливій промові пан священик 
пояснив, що він мав нагоду познайомитися з українськими полоненими у таборі 
і подивляти їх глибоке щире вірування.

Пам’ятник присвячується як мертвим, так і живим. Близько 400 українців 
поховано тут. І ще в останню мить, коли нещасним полоненим вже усміхалася 
батьківщина, багато з них внаслідок епідемічного поширення грипу пішли з жит
тя і спочивають у німецькій землі.

Але й живим присвячений цей пам’ятник, як знак братання українського й 
німецького народів.
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М. Бутович.
Ужгородська замальовка.
1920-і рр. Туш, перо.

...Єдиний творець пам’ятника... український художник пан професор Пара- 
щук, який час від часу бував у тутешньому таборі у службовій якості, як уповно
важений українського уряду, але не належав до комендатури табору.

Він сам не тільки створив безкоштовно проект пам’ятника, але й власноруч за
вершив його...Камінотесні роботи виконала тут фірма «Будівельне підприємство 
Роберта Шнайдера»...5

У день відкриття пам’ятника Богдан Лепкий від імені українства поклав до 
його підніжжя вінок...

— Нехай би українським померлим землякам німецька земля була легкою, 
щоб вони могли спочивати, як у лоні землі материнської, — це слова з промови 
Лепкого. Так засівався лан української еміграції. На цьому полі мав зріти- 
дозрівати колосок долі Бутовича.

У 1921 році Бутович належав до активних діячів українського студентства. 
Про це він свідчив сам в анкетних документах різної доби. Це засвідчували також 
різні особи, зокрема активний учасник емігрантського життя Симон Наріжний, 
який називає ім’я Бутовича поряд з іменами інших художників, які брали участь 
у берлінській виставці праць українських студентів: «З різьбярів-емігрантів за 
кордоном був вихований Федір Ємець. Сам родом з Харківщини, він перебував за 
світової війни в полоні в Австрії, брав участь у визвольній боротьбі України, був 
у складі Української військово-санітарної місії в Німеччині й у Берліні скінчив
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академію мистецтв. Ф. Ємець виставляв свої 
праці й на виставці українських студентів ма
лярів і різьбярів у Берліні в 1921 р. На цій вис
тавці, крім Ємцевих, були ще й праці М. Глу- 
щенка, І. Бабія, М. Бутовича, Г. Мазуренко, 
М. Мороза, Костенка і ін[ших]. В 20-х роках у 
Німеччині перебувала досить значна кількість 
українських майстрів, а зокрема Берлін був 
одним з найбільших осередків українського 
мистецького життя за кордоном»6.

До Берліна з усіх кінців, в т. ч. з Парижа, не 
кажучи про Краків і Варшаву, з’їжджалися ук
раїнські емігранти. Тут, в його околиці, В. Вин
ниченко того самого року написав драму «Пісня 
Ізраїля», тут у часописі «Ілюстрований фільм- 
кур’єр» були опубліковані кадри фільму за його 
п’єсою «Чорна пантера», тут у 1920—1921-му рр. 
відбулися гастролі Київського державного драма
тичного театру ім. Т. Шевченка (завліт П. Тичи
на, зав. художньо-декоративною частиною А. Пе- 
трицький) з режисером О. Загаровим. Сюди по
вернувся з Парижа О. Архипенко.

Як свідчив Володимир Попович, Архипен
ко «майже цілий 1920 рік провів у Берліні. 
Там він знайшов більше зрозуміння до його 
творчості, ніж у Парижі. Ним захоплювалися 
мистецький критик Герварт Вальден і поет 
Іван Голь, а репродукції його творів друкували 
такі великі журнали, як «Експресіонізм» і 
«Дер Штурм».

У Берліні Архипенко мав велику робітню, 
до нього зголошувалися учні, і його школа ма
ла коло 20 студентів. Тоді він видав альбом «13 
літографій» (накладом 60 примірників). На 
його твори були покупці, і ця прихильна атмо
сфера вплинула на рішення — перенестися з 
Парижу до Берліну на постійний побут»7.

Лейпцігський академічний архів з ма
теріалами Бутовича — важливе джерело для 
висвітлення біографії і творчості митця першо
го періоду емігрантського життя.

Бутович зустрічався в Берліні з М. Глущен- 
ком. Як відомо, Глущенко добре знав Винни- 
ченка, на одній із світлин 1923 р. ми бачимо їх 
обох: Винниченко з цигаркою, Глущенко пе
ред ним, у кімнаті багато картин.

В архіві Бутовича серед малюнків інших 
митців знаходимо композицію тушшю, що зо
бражує експресивний пейзаж з деревами, а та
кож будівлями на другому плані8. Дерева (бе
реза, сосна), споруди намальовані в манері, 
близькій до німецьких графіків (М. Пехштейн, М. Бутович. Екслібриси.



Є.Л. Кірхнер, Л. Майднер) і надзвичайно поширеній в означуваний період. 
Підпис «Glutchenko» виявляє письмо майстра періоду берлінського навчання.

Читаємо уважно другий лист, за рядками-конями скачуть роки — як чотири 
вершники з відомої гравюри Дюрера. То був час кривавих сходів і заходів сонцяі 
Бутович, однак, стверджував свою віру у звертаннях до апостола Луки — покро
вителя красних мистецтв.

До ректорату Академії графічних мистецтв у Лейпцігу.
Нижчепідписаний Бутович Микола, народився 1.12.1895 р. у Гадячі Пол

тавської губернії (Україна), просить зарахувати на третій або перший се
местр повним студентом або слухачем (гостем).

Коли це неможливо, він хотів би вступити до вечірньої школи та зголо
шується на вправи з ужиткової графіки, мистецтво шрифтів, малювання актів 
та зоологію.

У 1913 року я закінчив кадетську школу, а 1914 — військову школу (Полта
ва—Москва ).

У 1919—1920 роках я відвідував два семестри Академії образотворчих мис
тецтв у Празі,

1920— 1921 — Празьку школу художніх ремесел (декоративне малювання 
та графіка),

1921— 1922 — І  семестр школи художніх ремесел у Шарлотенбурзі (з 
графіки).

Іншою рукою вписано: «Надійшло 14.10.1922».
Бажання вчитися — цього замало. Треба пройти через випробування. Немов

би мара: заблукав у лісі — а мусиш вийти.
Цифри років унаявлюють потребу вирватися з хащів лісу: Прага—Берлін— 

Лейпціг. Думаю: десь ті, на кого мав опертися, були поруч. Свій — серед своїх. До 
своїх ті його кроки — до посольства Української Народної Республіки в Німеч
чині, до посла, знаного з часів «Союзу Визволення України» відомого діяча, про
фесора С. Смаль-Стоцького (читаємо в «Енциклопедіїукраїнознавства»: «Під час 
першої світової війни як діяч Союзу Визволення України вів культпрацю в таборі 
українських полонених у Раштаті; 1917 гол. Бойової Управи Січ. Стрільців, 1919 
посол ЗУНР у Празі, де жив до смерті»9). Треба було опертися: мати підтримку, 
дістати гроші, сплатити за навчання, отримати від поліції дозвіл на прожиття. 
Подальші три документи розкривають характер турбот Бутовича і дають уявлен
ня про допомогу, яку подало йому наше посольство.

Документ перший:

Посольство Української Народної Республіки в Німеччині. № 656. Берлін НВ 
40, берег Кронпринца, 10, 26 жовтня 1922 р.

Посвідчення.
Посольство Української Народної Республіки в Німеччині цим засвідчує, що 

український підданий Микола Бутович народився 1 грудня 1895 р. в Гадячі Пол
тавської губернії, що з політичного або морального боку нічого негативного про 
названу особу невідомо. Для подання відповідним владам.

Секретар посольства [підпис А. Ковал...]
[Печатка]
Документ другий отримано зі штампом Академії графічних мистецтв та 

книжкових ремесел у Лейпцігу 26 листопада 1922 р. Це лист Бутовича:

До ректорату Академії графічних мистецтв у Лейпцігу. Прошу знизити оп
лату за навчання, оскільки валюта моєї Батьківщини має дуже низький курс».

І клопотання посольства в Берліні від 26 жовтня 1922 р.
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Українське посольство найгарячіше підтримує додане прохання з таких мірку
вань:

1. Студент цілком позбавлений коштів і утримується невеличкою сти
пендією українського доброчинного об*єднання.

2. Українська валюта з 26.10.1922 перебуває у відношенні до німецької як 1000 
карбованців — ЗО пфенігів, не нотується на жодній закордонній біржі та 
внаслідок триваючої громадянської війни не може майже цілком бути заміненою.

Беручи до уваги культурно-політичну діяльність українського посольства в 
Німеччині, яка минулого року передала університетам в Мюнхені, Бреслау, 
Берліні та Лейпцігу (проф. Фасмер) у вигляді подарунків українські бібліотеки 
(нові надходження), а також призначила українські стипендії за наукову робо
ту, та з огляду на культурно-політичні прагнення України та Німеччини, по
сольство просить високоповажне міністерство про можливе зменшення плати 
за навчання.

Український посол Смаль-Стоцький [підпис]
[Печатка ]
Через три дні, 29 жовтня, Винниченко занотував у щоденнику: «Хмарно. 

Візити Смаль-Стоцького, Ніковського, Віденського...»10 Про що могли говори
ти? Про Совєтську Росію, НЕП, про «Рабочую оппозицию», а, може, і про моло
дого талановитого Бутовича, який потребував їхньої підтримки.

Документ третій від ЗО жовтня 1922 р. з вхідним номером «В. 153». Винни
ченко далі нотував у щоденнику про захмареність, про сонячну погоду, про пра
цю над «Піснею Ізраїля», очікував відомостей про постановку «Чорної пантери» 
у Празі. У Бутовича мета була простіша: влаштуватися на навчання у Лейпцігу, 
відшукати кошти за оплату його. В обох настрій був тривожний.

До поліційної президії в Лейпцігу.
Клопотання стосовно прийому українського підданого пана Миколи Бутови

ча з Гадяча (Україна), який в даний час проживає у Берліні-Шарлотенбурзі, на 
вулиці Паскаля, I  II  в Реля, та надання йому політичного іміграційного дозволу, 
права на подальше проживання в окрузі Лейпціга та до міністерства господар
ства стосовно виділення дозволу на шкільний притулок — для передання з по
значкою, що пошукувач на підставі своєї початкової освіти та поданих 
свідоцтв може бути одразу прийнятий до Академії як ординарний студент.

Українське посольство в Берліні звертається у доданому листі щодо змен
шення плати за навчання Бутовича. Дирекція хоче передати його міністерст
ву господарства, щоб усталити розмір зменшення плати за навчання.

[Підпис].
[П ’ять додатків].

Ці щасливою долею збережені документи повертають нас до давно минулих 
часів. Змарнілий Винниченко на сторінках щоденника нотував свої сумні наст
рої: що таке життя і для чого воно? «Коли думаєш, що померли такі генії, як 
Ньютон, Гете, які так багато дали людству, які були такі великі, а померли так 
само, як мільйони нікому не відомих людей померли. Зникли й ніколи не знати
муть, як ми тепер живем, які зміни сталися на землі, — то чому бере туга, коли 
про це думаєш? Чого так сумно, тоскно й образливо стає, коли думаєш, що 
мільярди людей жили і зникли невідомо для чого й навіщо?»11

Зізнаюсь: кілька разів на початку 90-х років довелося побувати у «Закутку» в 
Провансі, постояти біля могили Винниченка в Мужені. Думалося: «Жила люди
на, діяння її великі, далі треба йти, не впасти». Було це невдовзі після проголо
шення України суверенною державою...
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У берлінський період Винниченкового життя емігрантські хвилі валували 
ініціаціями Дорошенка, Антоновича, Безпалка, Греківа, Голубовича, Басока, 
Шаповала, Левинського... Життя було дороге. За один долар давали шістсот 
п’ятдесят марок... Бідував-голодував Бутович, далекий від політики. Винничен- 
ка зваблювали грішми, пропонували переїзд до Праги (писав Винниченко: «І тут 
гроші!»). Бутовичу ніхто нічого не пропонував...

Канцелярія державної академії графічних мистецтв та книжкового ремесла 
у Лейпцігу, Вахтерштрассе, 11, 2. Листопада 1922.

Цим засвідчується, що пан Микола Бутович з Гадяча (Україна) народжений 
1 грудня 1895у передав свій дорожний паспорт для продовження поліційного доз
волу на іміграцію та міністерського дозволу на прийняття до Академії та що 
він переданий ЗО жовтня 1922 до поліційної президії міста Лейпціга.

Академічне керівництво [підпис]
[Печатка]

Процедура вступу Бутовича до Академії в Лейпцігу була типовою — треба бу
ло пройти через усі штахетники вимоги. Він не хотів винятку, лише молив про 
зменшення оплати за навчання. Коштів на прожиття не мав — гаразд, що посоль
ство У HP в Берліні взялося йому допомагати.

Ще один документ — лист від саксонського міністерства господарства 
(відділення торгівлі та ремесел).

Дрезден, 27 листопада 1922, Королівський берег, 2.
Вихідний номер 1837 III  Р.
Міністерство господарства погоджується, за умови відкликання в будь-який 

час, на свій винятковий дозвіл ординарному студенту Академії графічних мис
тецтв та книжкового ремесла в Лейпцігу.

Дозвіл на в'їзд виділено Вам 17 листопада 1922 обласною управою Лейпціга 
на 6 місяців.

1100 марок Ви повинні протягом 4 тижнів сплатити без мита до податко
вої каси Міністерства внутрішніх справ.

Розмір плати за навчання, яку Ви повинні вносити, як виняток, зменшено з 
30000 до 6000 марок з огляду на Вашу засвідчену українським посольством у 
Берліні позбавленість коштів та на низький курс української валюти.

Міністерство господарства, відділення торгівлі та ремесел. Пану Миколі Бу
товичу. Берлін—ПІарлотенбург, вул. Паскаля, I  II  у Реля. Розподіл коштів на зво
роті12.

Запам’ятаймо цю дату — 16 жовтня 1922 р., коли Бутовича зарахували сту
дентом до Лейпцігської академії! Усі перелічені документи виразно свідчать про 
матеріальну скруту студента, поневіряння, настійливі прохання знизити оплату 
за навчання (а заробляв гроші працею — малював, ілюстрував книжки), дають 
багато мотивів для роздумів про мету вибору і шляхи для його здійснення — у 
творчих особистостей, як правило, ціною відмови від власної вигоди і плати за 
творчу свободу. Боровся Бутович за право називатися митцем!13.

Академія графічних мистецтв та книжкової графіки в Лейпцігу.
Рішення дирекції від 3 березня 1923 р.
Міністерству господарства в Дрездені передати для рішення.
Дирекція посилається на рішення Міністерства від 24 листопада 1922 за 

№ 1837 і вважає можливим гарантувати зменшення платні за літній семестр 
1923 на 40000 марок.

[Підпис]
8 березня 1923.
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Саксонське міністерство господарства. Відділення торгівлі та ремесел. 
Дрезден № 6 Королівський берег 2. Телефон 25591.

Жіро-конто: Райхсбанк, Саксонський державний банк, міська жіро-касса 
Дрездена, рахунок № 305, поштовий рахунок Дрездена № 2593.

Від 13 березня 1923 390IIIП . на Б 37.
На підставі звіту від 5 поточного місяця та з урахуванням останнього абза

цу рішення від 24.ХІ. 1922 № 1837IIIП .  — з огляду на визнану позбавленість 
коштів та низький курс української валюти міністерство господарства прагне 
схвалити, щоб Миколі Бутовичу також і на літній семестр 1923 кошти на
вчання були зменшені, а саме на 40000 марок.

Міністерство господарства, відділення торгівлі та ремесел.
До дирекції Академії графічних мистецтв та книжкового ремесла. Лейпціг. 

[ Підписи ].

•kick

Державна академія графічних мистецтв та книжкового ремесла, Лейпціг.
Посвідчення. Я не висуватиму жодних вимог щодо коштів, сплачених за на

вчання в Академії графічних мистецтв та книжкового ремесла в Лейпцігу, або 
якоїсь їх частини. Лейпціг, 17.111.1923. Микола Бутович.

Перед тим, як перейти до теми про успіхи Бутовича під час навчання, торкне
мося кількох питань, що проливають світло на деякі моменти його життя в 
Лейпцігу.

З епістолярії ми довідалися про наміри молодого митця відвідати Галичину і пе
редовсім Львів. Офіційно мета поїздки формулювалася так: знайомство з музеями 
Польщі, праця на етюдах, збирання польового матеріалу під час пленерних студій.

Про бажання Бутовича відвідати Галичину йдеться в матеріалах лейпцігсько- 
го архіву. Він, безперечно, знав: із постанням у Львові «Гуртка діячів ук
раїнського мистецтва» і організацією в залах музею Наукового товариства 
ім. Шевченка «Української мистецької виставки» в червні 1922 р. йшлося про 
створення нових мистецьких вартостей. Як зазначав Микола Голубець, «триста 
праць двадцяти шести українських плястиків... єднає одно, деколи підсвідоме 
змагання бути викладником мистецької культури своєї нації і раси»14. Тоді, на 
цій виставці, до складу журі увійшли М. Голубець, П. Ковжун, О. Лушпинський, 
С. Тимошенко, П. Холодний, а серед запрошених були М. Вороний, О. Но- 
ваківський, М. Осінчук. Писав Голубець з пафосом: «Жити і творити життя, кла
сти підвалини під соняшність завтрашньої днини — отеє імператив усіх, що чу
ють і думають по-українськи». Так думав, звичайно, і Бутович, на той час сту
дент Шарлотенбурзької промислово-мистецької школи в Берліні. На виставці 
оглядали три його кольорові малюнки («Генеральний писар», «Учень військової 
екзерсіції», «Козак-бандурист») — з тих малюнків зачалася Бутовичівська істо
рично-козацька проблематика в графіці.

Так само, як Павло Ковжун, Бутович хотів бути із львів’янами разом і згоджу
вався з Голубцем, що «артист не потребує ні кадила, ні монументів». Тут, у 
Львові, в 1923 р. до другої виставки «Гуртка діячів українського мистецтва» Го
лубець і його колеги підготували каталог, в якому інформували публіку: «Ми 
даємо все, на що нас стає, а від громадянства вимагаємо тільки: зрозуміння, а що
найменше доброї волі в тому напрямі»15.

У відділі виставки «Нова українська книжка» знаходимо обкладинки М. Бутови
ча до книг А. Кащенка «Оповідання про славне військо запорозьке низове», М. Кос
томарова «Чернігівка», П. Куліша «Оповідання», до казок «А...а коточок», «Баба
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Параска», також композицію славильної 
грамоти «Vivat Akademia». Усі твори бу
ли виконані в Берліні. Крім того, він вис
тавив дереворит «Св. Трійця» і малюнок 
«Дума про втечу трьох братів з Азова».

Учасниками цієї виставки були 
М. Анастазієвський, Л. Гец, П. Ковжун, 
О. Кульчицька, Р. Лісовський, І. Моза- 
левський, Ю. Нарбут, С. Тимошенко, 
П. Холодний, Г. Смольський, К. Кір- 
нарський, 3. Подушко, А. Манастир- 
ський, Ю. Магалевський, Л. Левин- 
ський — загалом славетне молоде духом 
мистецьке українство, до якого він, Бу- 
тович, горнувся душею. Жив, марив ми
стецьким Львовом в околиці Берліна. 
Хотів побачити музеї Львова, але та
кож — побути зі своїми.

Читаємо два документи з лейпціг- 
ського архіву — заяву М. Бутовича і 
копію академічної посвідки.

До дирекції Академії графічних мис
тецтв та книжкового ремесла в 

М. Бутович. Пасічник. 1941 р. Лейпцігу.
[Штамп. Державна академія графічних мистецтв та книжкового ремесла в 

Лейпцігу. Надійшло 24 червня 1925.]
Прошу надати мені посвідчення з метою клопотання про візу для навчальної 

подорожі до Польщі під час вакацій.
Польське консульство вимагає підтвердження, що я справді маю намір 

здійснити навчальну подорож з метою відвідання краківських та львівських 
музеїв та навчання в Карпатах та що ця подорож матиме велике значення для 
мене в художньому відношенні.

Микола Бутович, 25.VI.1925.

•k irk

А[кадемія] гр[афічних] м[истецтв] та к[нижкових] р[емесел] 25.6.25.
Г[оловна] К[нига], 7862
Цим посвідчується, що пан Микола Бутович, нар. 1.12.1895 у Гадячі, на

вчається у Академії як ординарний студент з 16.10.1922 та з 26.2.23 матрику- 
льований. Для своєї подальшої мистецької освіти він має намір протягом ака
демічних вакацій (11.7 — 11.10. 25) здійснити навчальну подорож до Польщі. 
Просимо всі приватні, публічні та державні установи, місця (нерозбірливо) ви
явити волю у наданні пану Б[утовичу] всіх можливих полегшень.

[Підпис: Л.І.]

Як відомо, навчальні поїздки Бутович здійснив переважно на Закарпаття; 
очевидно, дозволу на в’їзд до Львова не отримав від польських консульських 
служб.

Друге питання, що випливає з документів архіву, — спроби повернення на 
Батьківщину. Архіви розкривають наміри молодого митця поїхати в Україну у 
1926 р. З листів художника до митрополита А. Шептицького також знаємо: по
вернення могло статися і в 1929 р., коли його запросили викладати до Київсько
го художнього інституту.
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М. Бутович. Бублика з'їси, заки кругом її обійдеш. 1932 р.

Три документи цієї групи 
розкривають: а) спроби ху
дожника одержати дозвіл на 
виїзд до України під час на
вчання у травні 1926 р.
(закінчив академію 16 лютого 
1927 р.); б) ставлення до цих 
намірів академічного керів
ництва; в) перепони кон
сульського відділу СРСР для 
здійснення виїзду Бутовича; 
г) жалюгідне матеріальне за
безпечення художника16.

Забігаючи наперед, зазна
чимо, що Бутович мав 
відмінні успіхи у навчанні і 
зберіг найтепліші спомини про свого головного вчителя професора Тімана. У 
1949 р., через багато років, перебуваючи в еміграції у США, він випадково 
зустрів Тімана, теж емігранта, в Нью-Йорку, де той викладав свій фах в одному 
із закладів. На початку 20-х рр. Тіман вів у Лейпцігській академії курс з проек
тування для книжок, слухання якого дало Бутовичу високі фахові знання.

Випадок доніс до нас важливий стосовно біографічних штрихів Бутовича 
лист, надісланий молодим митцем до професора Тімана з Парижа. Дві його ос
новні думки: а) від’їзд на Батьківщину; б) можливість повернення до Берліна пе
ред від’їздом. Цей лист, як і інші вцілілі фрагменти їхнього епістолярного 
обміну, свідчить про характер взаємин між учнем і вчителем — здається, 
довірливий, теплий.

Тіман, як можна судити з наступного листа, що зберігся (очевидно, Тіман 
увесь свій архів передав до Академії), робить спроби допомогти учневі.

Листування, очевидно, тривало далі; шкода, що інші листи не збереглися. По
вернувшись до Берліна, Бутович залишив Тіману нову адресу17.

Підтвердження здогаду про продовження епістолярних контактів містять ли
сти, які Бутович писав з Праги до Лейпціга директору академії Тіману. Було це 
вже в 1942 р., йшлося про дублікати документів для Бутовича (оригінали, оче
видно, загубилися у круговерті численних мандрів митця)18. Побіжна згадка про 
те, що «досі не відвідав домівки», тобто України, проливає світло на трагедію осо
бистості Бутовича — йому судилася доля вічного вигнанця.

Як уже згадувалося, Бутович пройшов повний курс навчання у Лейпцігу, 
Академію закінчив успішно, що підтверджують отримані ним свідоцтва. Як відо
мо, він брав участь у численних конкурсах, в тому числі навчальних, здобував 
найвищі місця, виявляючи неординарні фахові здібності. Він жив, як бачимо, ат
мосферою конкурсів, і ці визнання не були для нього байдужі.

Берлін 17. II. 1927.
Вельмишановний пане Штраус.
Надсилаю Вам при цьому 4 ескізи для змагання у сигнетках з підписами-па- 

ролями.
В цей момент я у Берліні і перебуватиму тут, ймовірно, ще зо два тижні.
Чи не будете люб*язні написати мені, яку оцінку дасть журі. Поштову карт

ку зі своєю адресою долучаю.
Буду Вам дуже зобов*язаний. З повагою, Микола Бутович.
Моя адреса: Берлін, Шарлотенб[ург], Віландштрассе, 37, «Українська громада».



Коротке «Українська громада» підтверджує наш здогад про зв’язки молодого 
митця з українськими осередками.

Академічна професура знала про українські настрої художника, ставилася до 
його політичних симпатій нейтрально. Невипадково професор Тіман рекоменду
вав Бутовича як стипендіата Українському науковому інститутові в Берліні.

Викладачі Ажадемії зауважили сильну сторону таланту студента — народні 
джерела його графіки — і підтримували цю манеру, орієнтацію на народний стиль.

Свідоцтва про навчання підтверджують сумлінність, старанність, дис
циплінованість студента і засвідчують ґрунтовність професійної підготовки в 
цьому закладі. Бутович отримував найвищі оцінки, виявляючи найбільший інте
рес до фахових дисциплін і приділяючи їм найбільше уваги. З огляду на важ
ливість відповідних документів наводимо їх повністю19.

Що переживає людина, отримуючи диплом про закінчення студій? Бутович 
опановував свій фах вперто і наполегливо. Тепер сам на сцені життя, позаду семе
стри, студії, вечірні класи, професура, друзі по навчанню, попереду — небеса, 
сонце і зорі, шлях випробувань. Життя, мов ріка: не втримався — і викинуло на 
рінь. Як писав Ольжич у поезії «Незнаному воякові»,

Вона суха і сіра. Але вії 
Примкнеш перед камінням у піску —
І раптом чуєш силу вод рвучку 
І різкість вітру, що над ними віяв.

Дипломи про завершення навчання, зрештою, — неабияка надія...
Часи німецьких студій — то сходинки на шляху опанування натури. Це виз

начало alter ego молодого митця, що мав намір стати професіоналом. На вулицях, 
у кав’ярнях, під час відпочинку, в театрах, на пляжі, в парку — скрізь, усюди і 
завше з ним були альбоми для шкіців. Чи треба було для цього особливих умов?.. 
У Берліні користувався незаперечним авторитетом рисувальник Генріх Цілле, 
якого шанували і любили за гумор, життєву достовірність зображення життя 
околиць міста, за.сталу прив’язаність до Берліна, де живому, безпосередньому 
малюнку з натури надавали значної ваги. Цю демократичну лінію графічної 
культури чи не найбільше розвивав Генріх Цілле — безапеляційний Доде 
Берліна початку століття20. Бутович бачив надзвичайно популярні у той час ма
люнки Цілле («батька вулиці», за визначенням сучасників), що смішили, жало- 
били, струшували філістерські амбіції й буржуазний егоїзм, переймалися жит
тям простолюду і реагували на всі прояви тогочасного життя.

Жанр демократичної графіки було піднесено до рівня естетичної моди. У жур
налах, газетах, у рекламі, в афішах, — скрізь вона була присутня.

Назвімо Ганса Балушека, Макса Бекмана, Кене Кальвіц, і стає очевидним: де
мократична графіка «сина вулиці» Бутовича зростала не на голому ґрунті, мала 
високоталановитих попередників.

Малюнки Бутовича, студійні цеглинки — це шкіци олівцем і пером; їх багато і 
з них постає образ веселої вдачі людини, котра щодня тримала в руках олівець для 
замальовок і шкіців. Вони не загубилися в історичних хурделицях, їх зберіг час. І 
нарешті виявлені в архівах, вони оживають — воскресають сторінки графічної 
хроніки життя міщансько-робітничого і селянського люду, хронометр тогочасної 
вулиці. Відзначаємо ще раз: молодий Бутович — дитя берлінської вулиці.

Уважно приглядаємося, вчитуємося в лінії... Намагаємось затримати лет тих 
сонячних або похмурих його днів: хай навіть на аркушику паперу... Здогадуємося, 
що допитливий Бутович теж приглядався: які вони перед ним, його німці... Тепер 
і він, і вони перед нашим прихильним поглядом... Немовби з іншої цивілізації.

Ніжні руки наших київських архівних Венер зберегли усю спадщину для за
гального користування й добра....21

116_______________________________________ ;_____________ Олександр ФЕДОРУК



ХУДОЖНИК МИКОЛА БУТОВИЧ У НІМЕЧЧИНІ 117

Малюнки Бутовича олівцем — вловлені у русі, у несподіваних, але виразних по
зах, під час праці або відпочинку, чоловічі, жіночі, дитячі постаті у скромних стро
ях повоєнної доби, різні за віком, походженням, соціальним станом. Робітники, чи
новники, селяни, служниці, няні з дітьми у пляжних костюмах, при столику за га
зетою, із чашкою кави, в русі з парасолькою, із закладеними на крижі руками, у 
краватках і метеликах, у капелюхах і шапках, кашкетах, у профіль і три чверті, 
анфас і зі спини, з ногою, опертою об мур, старенькі дами в в капелюшках, жебраки 
з торбами на лавці, у різних ракурсах (спить, лежить, сидить)... Швидке, a la prima 
прагнення схопити суть малюнку — постаті й голівки; як правило, від двох-трьох до 
десяти на одному аркушику; сердиті і в посміху хлопчики в bierhalle, коні, бабусі на 
лаві, собачки, форма руки, долоні, ноги, з мітлою на вулиці, за мантачкою коси і на 
косовиці, у характерній динамічній позі косаря, на велосипеді, за жіночою бесідою, 
молоді мами з колясками, у парках, скверах — як правило, на лавочках; у дрімот
ливій знемозі, під час променаду, з незмінною парасолькою; нахилені, за шиттям, 
в’язанням, на гамаку за читанням; у пляжних костюмах — лежачи, стоячи — 
вигнуті, зіперті на долоні, з головою, спертою на коліна, товсті і худі, зі стрункими 
фігурами і тлусті, голова коня...

Техніка малюнків орієнтована на момент фіксації, тому головним є контур, 
який формує фігуру динамічними штрихами, розтушуванням, контур то плав
ний, то рваний, то м’яким, то твердим олівцем, то однією лінією, то в кілька 
прийомів, то розтушуванням цілої фігури або на рівні «світло-тінь». Контур 
цільний і, як правило, нерозривний, подекуди підкреслений товстою лінією 
м’якого олівця, причому не прямий, лінійно чистий, а з певними тональними мо
дуляціями — штрих скісний в діагональному зрізі справа наліво, площина фігу
ри, об’єм голови чисті, без дотику олівця; інколи з ’являється тінь, розтушо
вується гумкою площина, щоб виявити суть: біле-чорне.

Контур ліпить форму, вона є загалом площинною, з’являється кілька штрихів — 
і намацуються форми об’єму. Немає спокійних, плавних, довготривалих ліній — 
скрізь, майже в усіх начерках, спостерігаємо динамізований малюнок контуру, 
підсилений різкими рухами м’якого олівця. У цих рухах неспокійний стан митця, 
для якого енергетизм контуру несе відбиток порухів руки.

Берлінські шкіци Бутовича виконано в німецькій гумористично-веристичній 
традиції, з активною контурною лінією. Це окремі сценки в дусі Цілле, із слове
сними коментарями під ними, деякі прочитуються в перекладі з німецької, а де
які залишаються на рівні словесних знаків22.

Ось сценка з Ванзее: матрона на березі без пляжного костюму, спиною до гля
дача, з дитям, вдалині вітрильник, у небі клубки хмар. Бутович підписував 
шкіци різними криптонімами (МБ, But, Б), вживаючи їх, як можна гадати, у 
кожному конкретному випадку цілеспрямовано. Здається, що автор мав намір 
згрупувати малюнки за сюжетним принципом. Ось «Старенька» за в’язанням 
біля мосту, жебрак із ціпком на тротуарі, дівча в пляжному костюмі на гойдалці, 
старий на стільчику перед вітриною магазину, няня на лавці в парку, бабця перед 
будинком на табуреті, дами в капелюшках на тротуарі... — ці численні шкіци пе
ром і тушшю, «вправи для ока», звичайно, просилися принаймні до цинкографії. 
Зрештою, це були «вузлики» для мистецької пам’яті (на деяких подибуємо біо
графічні деталі, скажімо: М. Бутович, Лейпціг, Александерштрассе 36, Садовий 
дім біля Гротманна). Бачене в місті, на селі просилося на папір — і цього вистача
ло; зі сміхом, гумором, гротеском, із співчуттям чи просто з бажання «схопити» 
жест, рух пером, різного гатунку олівцями. Це направду штрихи тодішнього 
життя — побут, звичаї, звички, уподобання розмаїтих станів.

Рекомендований для отримання стипендії в Українському науковому інсти
туті у Берліні, Бутович скористався підтримкою лейпцігського професора і почав
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вживати відповідних заходів. Йшлося про 
сталу грошову підтримку — засіб для твор
чого утримання.

Діяльність цього важливого науково- 
культурологічного осередка сьогодні приза
бута, тому звернемося до матеріалів, в яких 
найповніше висвітлено історію інституції, 
заснованої у 1926 році за ініціативою Това
риства допомоги українським емігрантам 
під орудою дружини гетьмана Олександри 
Скоропадської23. Біля джерел інституту

М. Бутович. Фірмовий знак. 1922. стоя™  німецькі вчені М. Зерінг, М. Фас-
мер, С. Келлер^4.

Інститут організовував виставки в Кельні: «Україна в світлі німецької преси і 
літератури» — про німецькі публікації з цієї проблеми, давні і новочасні; у 1933 р. — 
у приміщенні Державної німецької бібліотеки — експозицію «Українська графіка» 
(91 майстер, 1078 творів). Виходили «Вісті Українського наукового інституту», та
кож з’явилися три випуски «Причинків до українознавства», серія проф. Багрова 
«Старі мали України»25.

Отже, інститут скеровував науково-культурну діяльність українства на німецько
му ґрунті. Тож не дивно, ще М. Бутович шукав підтримки української професури. І 
йому випало щастя потрапити під опіку свого ровесника, талановитого буковинця Во
лодимира Залозецького, знавця українського дерев’яного будівництва і візантійсько
го мистецтва. Коли Бутович закінчував студії, Залозецький опублікував німецькою 
мовою монографію «Готичні і барокові дерев’яні церкви в Карпатському регіоні»26.

Заопікувався молодим художником проф. Дмитро Дорошенко (1882—1951), 
знаний історик, громадський діяч, що походив з козацько-гетьманського 
чернігівського роду. Авторитет у видавничій справі, у 1918 р. міністр закордон
них справ, приват-доцент Кам’янець-Подільського університету, він мав вели
кий досвід науково-педагогічної діяльності27. Невипадково Дорошенко допома
гав Бутовичу, давав йому численні поради, рекомендував потрібну літературу. 
Це Дорошенко ініціював творчі уподобання Бутовича, це Дорошенко зауважив 
його інтерес до містичних уявлень, фольклоризму, це Дорошенко, очевидно, спо
нукав його до глибшого ознайомлення з народною поезією й благословив у манд
ри до «тіней забутих предків».

Один із найбільших авторитетів у галузі друкарського дизайну, знавець книжко
вої справи, шанований каліграф Ян Чихольд навчався у Лейпцігській академії 
графічного мистецтва і книжкової справи на початку 20-х років. З 1922 року викла
дав у вечірніх класах Академії. Саме тоді Бутович відвідував академічні заняття. 
Він не міг не чути про Чихольда, не знати його брошури «Елементарна друкарня» 
або книги «Нова друкарня», що здійснили переворот у техніці шрифтового набору.

Звернімося до самого Чихольда, його пізніших спостережень, аби відчути широ
ку ерудицію, високу вимогливість, збагнути тонкий смак, культуру цього видатного 
фахівця, який у 24 роки почав викладати у мюнхенській школі книгодрукування 
каліграфію і стилістику набору. Цитовані далі слова допоможуть нам краще сприй
няти стилістику Бутовича, його «німецький педантизм» у мистецтві книжкового 
оформлення. Отже, Чихольд обстоював чистоту стилю, характеризуючи стан німець
кого друкарства середини 20-х років: «Картина друкарського оформлення, властива 
для 1924 р., була змережена стильовими прагненнями розмаїтих індивідуальностей 
і страждала від безкінечної кількості розмаїтих шрифтів. Наборні машини, які ма
ють сьогодні велике значення, бо обмежують число використовуваних шрифтів, на 
той час були рідкістю. Майже все набиралося руками... Серед піонерів чистого, дис



циплінованого набору треба передусім назвати Карла Ернста Пешеля, він раніше від 
інших прагнув до друкарського порядку... Далі треба назвати Якоба Хегнера. Вміло 
використовуючи старі шрифти, він надрукував багато прекрасних... книг.

У 1925 р. в Німеччині виникла так звана «Нова друкарня». Її прихильники 
вимагали радикальної простоти і відходу від центрованого набору... Нова друкар
ня... значно пізніше прийшла в Англію, Італію та Сполучені Штати Америки... Її 
розвиток у Німеччині... був перерваний у 1933 році»28. Нова конструктивістич- 
на друкарня, що стверджувала ідеї простоти оформлення, мала опертя в сецесії.
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20 вересня 1926.
Цим підтверджується, що пан Микола Бутович, який народився 1 грудня 1895 у Гадячі (Ук

раїна) та на даний час є громадянином без підданства, навчається в Академії з 16 жовтня 1922 як 
ординарний студент. Внаслідок його позбавленості коштів саксонська держава надала йому на час 
навчання у Академії зниження плати за навчання.

Дирекція [ підпис ] І А.

■ k-kk

До дирекції Академії графічних мистецтв та книжкового ремесла в Лейпцігу.
Прошу видати мені посвідчення про те, що в мене немає власності. Я надіслав клопотання що

до паспорту СРСР (Рос.) до консульства в Берліні, яке вимагає від мене такого посвідчення, оскільки 
лише в такому разі я зможу здобути зменшення митних коштів для отримання паспорта. Служба 
соціального забезпечення міської ради Лейпціга відхилила моє прохання про надання посвідчення про 
бідність, оскільки я чужоземець.

Микола Бутович. 19.ІХ.1926. Лейпціг.»
17 ЗО.VIII.29
Вельмишановний пане Професор.
Маю до Вас одне величезне прохання. Я вже 1-1/2 роки перебуваю у Парижі. Дозволив собі пола

сувати різноманітними мистецькими делікатесами... З певним успіхом (також матеріальним) ви
ставлявся також в Осінньому салоні, а саме — з олійними творами; тут раптово зробився я мит
цем (маляром). Але кінець-кінцем за фахом я графік, і увесь час до того ж думаю про повернення до 
України. Мені знову пропонували викладацьку посаду в Ака[демії] у Києві. Дотепер я не міг туди 
з'їздити, оскільки в мене не було дозволу на в'їзд. Цього разу справа іде краще, й приблизно через



шість місяців я вже його здобуду. Через це маю намір знову повернутися до Німеччини, щоб освіжи
ти свої вправності на полі графіки.

Оскільки цього разу в мене не буде стипендії, хотів би дуже дістати якусь посаду у Берліні — 
ілюстратора чи ужиткового графіка.

Коли то для Вас можливе, прошу Вас, пане Професоре, рекомендувати мене до якогось видав
ництва або графічного закладу в Берліні. Я прийняв би також постійне місце — маю на увазі на ці 
півроку.

Буду Вам дуже вдячний. Прошу привітати пані Професорову.
З винятковою повагою М. Бутович.
Постскриптум. Прошу вибачити мою жахливу німецьку. Париж-6. 7, вул. Казиміра Делявінь, 

отель Сен-Сюльпіс.
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Лейпціг, 2.10.1929.
Шановний пане Бутович.
На жаль, Ваш лист від 30.8. дійшов до мене лише сьогодні, після мого повернення з мандрівки до 

Швеції. В Німеччині нелегко забезпечити комусь місце роботи або сприяти працевлаштуванню. Ви
падковість забажала, однак, щоб кілька днів тому один з наших колишніх учнів, пан Генш, який за
раз у Берліні відає ательє, написав до мене, чи не міг би я назвати йому якогось графіка-ужитковця, 
який хотів би зайняти посаду у цьому ательє. Я йому одразу назвав Ваше ім'я, і коли Ви маєте ба
жання, то зв'яжіться з паном Геншем. Його адреса: Фелікс Генш, Берлін, 35, Німецьке товариство 
Філіпса, ательє Неонового відділення, на Карлсбаді, 16. Сподіваюся прислужитися Вам цією 
вказівкою. Тішуся тим, що нарешті знову почув щось про Вас.

З найкращим привітанням Ваш [підпис]
***

Вельмишановний пане Професоре.
До своєї настирливості хотів би ще додати зміну адреси. А саме, я змінив адресу: М. Бутович, 

Берлін, 0., 27, Раубахштрассе, 15.111, біля Мічке.
Прошу вибачити мою хворобливу писучість.
М. Бутович.
19.ХІ.1929. Берлін.
18 До дирекції Академії графічних мистецтв та книжкового ремесла в Лейпцігу. 
Нижчепідписаний Микола Бутович навчався у 1922—26 роках в Академії (клас проф. Тімана). 

Він найшанобливіше просить виявити волю у наданні йому свідоцтва про закінчення навчання та 
у надісланні його до Праги. З повагою, Микола Бутович.

Прага, 25.VI.1942.

До Академії графічних мистецтв та книжкового ремесла в Лейпцігу, Вехтерштрассе, 11. Від 
Миколи Бутовича, Прага XII,  Сілезька вул. 128, Протекторат Богемії та Моравії.

[Одержано 29 червня 1942]

•k-k-k

Прага, 25.VI.1942.
Вельмишановний пане Професоре.
Сподіваюся, що Ви мене не забули. Зараз я в Празі й маю намір їхати до Лемберга (Львова. — 

О.Ф.), де домагаюся здобути викладацьке місце в школі художніх ремесел. Тим часом я загубив своє 
посвідчення про закінчення Академії. Тому я дуже радів би, коли б мені могли видати нове. Я навчав
ся в Академії у 1922—26 рр. і був деякий час учнем пана Професора.

Сподіваюся, що пан Професор добре себе почуває. Я багато мандрував, та ще й досі не відвідав 
домівки. Сподіваюся, що незабаром трапиться можливість заїхати до Києва та Полтави, де моя 
рідна домівка. Зичу пану Професору багато здоров'я та лишаюся з повагою, Микола Бутович.

Пану директору Проф. В. Тіману, Лейпціг № 22 (замість закресленого) Шіллерсверг (?), 18. Від 
Миколи Бутовича, Прага XII, Сілезька вул. 128, Протекторат Б. та М.

19 «Прийнято 26.2.1923. № за Головною книгою 7862
Підготовча школа. Навчальний план та оцінки Бутовича Миколи, народ. 1.12.1895 у Гадячі (Ук

раїна). Вступив 16.10.1922, вийшов 26.2.1927. Пояснення позначень: В. — значення, Фл. — ста
ранність, Л. — результативність, С. — влітку, В. — Взимку.

Оцінки: 1 — дуже добре, 2 — добре, 3 — задовільно, 4 — зле, 5 — незадовільно. Зауваження: вже 
пройдені предмети, згідно з регламентом, мають відзначатися червоним. Про особливі відзначення, 
позначки, нагороди та ін. див. наступну сторінку.
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Позна
чення

Фах навчання Тривалість 
навчання 
(у семестрах)

Оцінки 
Б.Фл.Л. 
(1922/23 
Б.Фл.Л. (1923) 
Б.Б.Фл.Л. 
(1923/24). 
Крім того, 
додається 
графа
♦зауваження* 
для 1924 та 
10.1924- 
1927 років).

1 а Малювання натюрмортів 1922/23 1Д,2
фарбами (проф. Лольт [...]) 1923 1,1,3

1 г Наука про будову та прикраси (-)
1 X Наука про тіні, малювання

ескізів (проектів) 1922/23 1,1,1
1 л Малювання оздоблень

та декоративних проектів
1 к Обговорення домашніх проектів (немає)
2а Форми за натюрмортами

та вивчення пропорцій 1922/23 1,1,3
3 аа Каліграфія 1922/23 1,1,2

1923 1,1,2
X 4 1 Ботаніка 1922/23 та 1923 зараховано
4 м Зоологія (Др. Гоббінг) 1923 добре

1924, 24—25 зараховано
1 ДР- Малювання актів 1922/23 зараховано
IV о. Історія мистецтва (проф. д-р Цейтлер) всі семестри

(крім 1927) зараховано'
1. д. Формування оточення

та малюнок (проф. Зольтв) роки 1922—23 зараховано
І.ф . Ужиткова графіка 1923 2,2,2

1923/24 2,2,2
IV-H Історія літератури та культури 1923 зараховано
ИІ-А Мистецтво шрифтів (проф. Деліч) 1923/24 1,1,2
ІІІ-а Дереворити та друк 1923/24 1,1,1

(Г.-А. Мюллер) 1924 1,1,1
1 а Малювання з натури (проф. Г. Шульце) 1923/24 1,1,1
ІИк Форми шрифтів та друку 1924(немає)
ІІІг Проектування для книжок (проф. Тіман) 1924 1,1,1

1924/25 1,1,1
И д Друк 1924 1. 1/2
1 д та 1 д 2 Малювання актів 1924-1927 зараховано
Т. К. 1 1 ф. Гравірування (проф. Кольт) 1924—27 1,2,2

Час відвідування: літо 1925, зима 1925/26, літо 1926, зима 1926/27. Відсутні оцінки з предметів: 
малювання з натури, малювання форм орнаменту, наука про будову та прикраси, обговорення до
машніх проектів, форми натюрморту з пропорціями, анатомія з малюнку; іх віднесено до 3—4 се
местрів.

Кл. 1і Перспектива (наука про укорочення та бачення) 1923 1.1.2
III г. Проектування для загального за всі семестри, 1,1,1; 1,1,1;

та книжкового вжитку крім 1924—25: 1,1,1; 1,1,1
III б. Наука про орнамент за всі семестри зараховано

(Др. Гіббінг) (крім 1924—27)
1 Д2 Малювання актів увечері за три семестри 

1922—24 зараховано
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Вступ до ужиткової графіки 1923 зараховано
Історія мистецтва в застосуванні
до книгознавства 1923 (семестр) зараховано

l.K .ll 1ф. Гравірування (проф. Кольт) 1923—24 1Д,2
ПІД. Офорт та друк 1923-24 1,1,2
Ід . Малювання актів (проф. Мюллер) 1924 зараховано

k k k

2 листопада 1926. Посвідчення про завершення навчання.
N° 7862 за Головною Книгою.
Пан Микола Бутович, що народився 1 грудня 1895 у Гадячі, навчався у Академії з 16 жовтня 

1922 до 10 жовтня 1926 як ординарний студент. Одержувач посвідчення під час навчання у Академії 
взяв участь у нижчеподаних навчальних курсах з дуже добрими успіхами та зі жвавою ста
ранністю:

Основне навчання:
Малюнок з натюрмотрів та з натури (проф. Зольтман) — 2 семестри
Класи майстерності та станкова робота: проектування, дереворити-різьблення та друк (проф. 

Мюллер) — 2 семестри
Класи майстерності: проектування загального поля книжкового ремесла, вільної та ужиткової 

графіки (проф. Тіман) — 6 семестрів
Робітня: офорт (травлення каміння, літографія) та друк (П. Ланге) — 2 семестри 
Додаткове навчання:
Наука про проектування (про. Лампрехт) — 1 семестр
Моделювання за натюрмортом, наука про пропорції (проф. Ленерт) — 1 семестр 
Мистецтво шрифта (проф.Деліч) — 2 семестри 
Малювання актів (багато викладачів) — 2 семестри
Історія мистецтва та книжкового мистецтва (проф. др. Цайтлер) — 5 семестрів 
Анатомія та анатомічний малюнок (проф. Зольтман) — 1 семестр 
Зоологія (др. Геббінг) — 6 семестрів
Ужиткова графіка в поєднанні зі станковими вправами (проф. Буе) — 2 семестри 
Історія літератури та культури (проф. др. Цайтлер) — 1 семестр 
Мистецтво шрифта (вечірній курс, проф.Деліч) — 1 семестр 
Гравірування, технічний курс (проф. Кольт) — 2 семестри 
Малювання aąmie, увечері ( проф. Геру та проф. Зольтман) — 4 семестри 
Перспектива (др. Г. Вайнсенборн) — 1 семестр
Вступ до ужиткової графіки та ужиткового мистецтва (проф. Штайнер — Прага) — 1 семестр 
Подальші відомості про його результати подають виготовлені ним у академії роботи.
На студентських конкурсах пан Бутович багато разів одержував премії. Його поведінка 

відповідала академічним шкільним нормативам.
Дирекція [підпис]. Мито 25 пфенігів.
20 Flugge G. Das Dicke Zillebuch. — Berlin, 1985. — S. 515.
21 ЦДАВОВУ. — Ф. 4021. — On. 1. — Cnp. 9. — Арк. 1—66.
22 Там же. — Cnp. 12.
23 Леонтович В. Український науковий інститут у Берліні / /  Наша культура. — 1936. — Ч. 7. — 

С. 531-534.
24 На чолі інституту були проф. Д. Дорошенко та І. Мірчук. Інститут ставив перед собою мету по

глиблювати українознавчі студії, інформувати закордонні наукові кола про культурне життя Ук
раїни, поширювати здобутки зарубіжної культури серед української громади, досліджувати куль
турні зв’язки України зі світом, підтримувати молоді наукові сили. Було організовано чотири кафед
ри: політичної історії України — В. Липинський; історії соціальних та господарських відносин в Ук
раїні — Д. Дорошенко; історії релігії — І. Мірчук; історії українського мистецтва — В. Залозецький. 
В інституті була велика бібліотека, що налічувала 25 тисяч томів, до її складу увійшли, зокрема 
(повністю або частково) зібрання В. Гнатюка (7000 томів), 3. Кузелі (6000), Б. Лепкого (1000).

Інститут патронував українську наукову молодь — тих, хто вчився, хто після навчання займався 
наукою. Для цього було виділено першим 20 і другим 5 стипендій.

25 Леонтович В. Український науковий інститут у Берліні. — С. 532, 534.
26 Zalozetsky W. Gotische und Barocke Holxkirchen in den Karpatenlandern. — Berlin, 1926.
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27 Енциклопедія українознавства: Словникова частина. — Т. 2. — С. 583.
28 Чихольд Я. О типографском оформлении / /  Облик книги: Избранные статьи о книжном оформ

лении. — М., 1980. — С. 25—27.

Закінчення в наступному числі

І Нові видання

Араджиони М .А. Г реки Крыма и Приазовья: история изучения и историография 
этнической истории и культуры (80-е гг. XVIII в. — 90-е гг. XX в.) / Симферо
польский гос. ун-т; Крымское отделение Института востоковедения НАН Украи
ны. -  Симферополь, 1999. -  132 с.

Бармак М. Німецьке, чеське та єврейське населення Волинської губернії (1796— 
1914 рр.): Розселення. Господарське життя. Міграції. -  Тернопіль, 1999. -  208 с.

Колесник 1.1. Українська історіографія: XVIII — початок XX століття: Посібник для 
студентів. ~ К.: Генеза, 2000. -  256 с.

Романюк М. Українська преса Північної Буковини як джерело вивчення 
суспільно-політичного життя краю (1870—1940 рр.) / Науково-дослідний центр 
періодики Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. -  Львів: 
Фенікс, 2000. -  586 с.

Сидоренко О., Сидоренко Н. Журналістська «планета Ді-Пі»: Українська преса у 
таборах військовополонених, переміщених осіб і біженців після II Світової 
війни (1945—1950) / Центр інновацій та розвитку; Дослідницький центр історії ук
раїнської преси. -  К., 2000. -  175 с.

Анотований покажчик українських газет, журналів, альманахів, календарів, що ви
давалися в Австрії, Великобританії, Італії, Німеччині та інших європейських 
країнах. Використано бібліотечні зібрання та колекції, що знаходяться як в Україні, 
так і за кордоном (Великобританія, Канада, СІНА, Франція та ін.)

Батюк А .А ., Бутич М.І. «Архіви України»: Бібліографічний покажчик змісту. fete 
1947—1970 рр. /  Вст. ст. І.Л. Бутича; Український державний науково-дослідний 
інститут архівної справи та документознавства; Історичне товариство Нестора-літо- 
писця. -  К., 1999. -  188 с. (Архівні та бібліографічні джерела української історич
ної думки. -  Вип. 3).

Жишкович В.І. Пластика Русі-України: X — перша половина XIV ст. / Інститут 
народознавства НАН України; Львівська богословська академія. -  Львів, 1999. -  
240 с.

Тимофієнко В.І. Зодчі України кінця XVIII — початку XX століть: Біографічний 
довідник /  Головне управління містобудування та архітектури Київської міської 
держадміністрації. -  К., 1999. -  477 с.

Філоненко Л. Ярослав Барнич: Науково-популярний нарис про життя і 
творчість. -  Дрогобич: Відродження, 1999. -  152 с.: іл.

Дослідження про українського композитора, диригента, громадського діяча 
Я. Барнича (1896-1967). У виданні вміщено також його автобіографію, спогади 
сучасників, нотні додатки.

Запорожець М.О. Філософія П.Д. Юркевича в контексті історико-філософського 
процесу в Україні /  Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичи
ни. -  К.: Знання, 2000. -  124 с.
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ІММАНУЇЛ КАНТ В УКРАЇНСЬКІЙ 
ЛІТЕРАТУРНО-ЕСТЕТИЧНІЙ ДУМЦІ 
(ПОЧАТОК XIX СТ.)

Ігор ЛІМБОРСЬКИЙ

країнська художньо-естетична і культурна свідомість початку XIX ст. 
характеризується неухильно зростаючим інтересом до визначних до
сягнень західноєвропейської просвітительської думки, виявленням 

нових гуманістичних тенденцій у самій структурі художнього мислення, У цей 
час в Україні стають широко відомими праці ПІ. Монтеск’є, Вольтера, Ф. Шілле- 
ра, Й. Гете, Д. Дідро, Й. Гердера, що сприяло утвердженню серед українського 
читацького загалу ідей про природний характер суверенних прав людини, її 
індивідуальну самоцінність та своєрідність, формувало уявлення про неї як про 
суб’єкт суспільного життя, здатного як до глибокої інтелектуальної рефлексії, 
так і до глибоких почуттів.

У цих умовах великого значення набувало теоретичне осмислення в Україні 
спадщини засновника класичної німецької філософії і естетики І. Канта, ідеї яко
го дали важливий поштовх для розробки естетичних проблем з філософських по
зицій. У річищі «великої моральної реформи Канта» (А. Шопенгауер) розвивала
ся майже уся подальша культурологічна європейська думка часів пізнього 
Просвітництва і романтизму.

Інтерес німецького мислителя до питань естетики був зумовлений не стільки 
безпосереднім інтересом до мистецтва й естетичної теорії, скільки прагненням до 
вирішення проблем філософії, коли він у «критичний період» своєї творчої діяль
ності відкрив для себе, що між природою і свободою існує «третій світ» — світ 
краси. Визначаючи основне завдання своєї найбільш значної естетичної праці 
«Критика здатності міркування» (1790), Кант наголошував на тому, що 
«дослідження здатності смаку як естетичної здатності наводиться тут не для фор
мування і культури смаку, а тільки у трансцендентному аспекті» ̂  Таким чином, 
естетика постала у його вченні як окремий розділ філософії, а філософія тільки за 
такої умови набувала своєї повноти, цілісності та внутрішньої закінченості.

В історії європейської естетичної думки великою заслугою Канта було те, що 
він здійснив непересічну спробу визначити специфіку та значення естетичного у
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повсякденному житті людини. Слідом за англійськими естетиками-просвітите- 
лями, передусім А. Шефтсбері, він схилявся до поєднання «надчуттєвого», 
трансцендентного з моральністю і красою, етичного з естетичним. На відміну від 
попередньої традиції німецької естетики, яка шукала об’єктивних підстав для 
існування прекрасного, Кант зосередився на з ’ясуванні його суб’єктивних 
сторін. Для відтворення прекрасного в мистецтві, на його думку, необхідна така 
творча індивідуальність, як геній, — ця ідея згодом була підхоплена естетичною 
теорією європейського романтизму.

І хоча в українській культурній свідомості кінця XVIII — початку XIX ст. ес
тетика далеко не завжди розглядалася як окрема галузь наукового пізнання, 
особлива ідейна наснаженість вчення Канта помітно вплинула на становлення 
новочасної естетичної думки в Україні, відкриваючи нові проблемні обшири для 
тогочасної української літературної критики і надаючи потужного імпульсу для 
розширення філософської проблематики в системі художнього мислення.

Вже у 1803 році у Миколаєві викладач штурманської школи Я. Рубан надру
кував російською мовою «Основание для метафизики нравов» І. Канта, що було 
першим перекладом видатного німецького філософа не тільки в Україні, а й у 
всій Російській імперії. Цікаво, що сам Рубан у передмові високо оцінює цей твір 
і бачить у ньому «нерухомі основи моральності».

Одним з перших в Україні з філософськими творами Канта ознайомився П. По
дій, який зробив істотний внесок у розробку філософії українського Просвіт
ництва. Виходець із Закарпаття, він з 1787 р. до 1802 р. обіймав посаду професора 
логіки, метафізики і моральної філософії у Львівському університеті, в якому тоді 
було створено спеціальне відділення для підготовки духівництва «руського стану», 
де окремі предмети викладалися українською книжною мовою.

У рукописній праці «Короткий вступ до метафізики», в основу якої було покла
дено відповідний курс лекцій у Львівському університеті, Лодій, як і Кант, кри
тикує крайнощі раціоналізму французьких філософів, насамперед Р. Декарта, а 
також слідом за німецьким мислителем розглядає естетичну проблему краси в ас
пекті її доцільності і досконалості. За Лодієм, краса — «це досконалість пережи
вання пізнаваного»2. Саму ж красу український філософ протиставляв «потворно
му», під яким розумів недосконалість почуттів при переживанні пізнаваного.

У 1821 році, коли Лодій вже працював у Петербурзькому університеті, одну з 
основних його праць «Логические наставления, руководствующие к познанию и 
различению истинного от ложного» (1815), в якій він не тільки пропагував пог
ляди Канта, а й вступав з ним у полеміку, не поділяючи, наприклад, кантівське 
вчення про світ «речей у собі», було визнано політично шкідливою, і книжку за
боронили. У зв’язку з цим великі рукописні праці Лодія не були надруковані, і 
деякі з них до сьогодні, на жаль, не віднайдені.

У перші десятиріччя XIX ст. Канта активно вивчали в організованому при 
Харківському університеті Товаристві наук, членом якого з 1823 року був П. Гу
лак-Артемовський. Добре обізнаним з творами кенігсберзького мислителя був і 
такий український письменник, як П. Білецький-Носенко, який працював як пе
дагог у віддаленому від центрів науки і культури селі Лапинцях Прилуцького 
повіту. На сторінках перших українських часописів «Украинский вестник» і 
«Украинский журнал» часто згадується ім’я Канта як видатного філософа- 
просвітителя, який мав незаперечний вплив на розвиток європейської філософсь
кої, естетичної та етичної думки. Так, наприклад, у статті 3. Савицького «О глав
нейших системах нравственных древних и новых философов» розглядаються ос
новні положення етики Шефтсбері, Вольтера, Дідро і Канта. Останній для ук
раїнського критика уособлює ту лінію етичної думки, яка «правила нравстенно- 
го поведения человека основала на одних умственнных понятиях»3.
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Близькість до позиції Канта щодо неможливості оцінювати прекрасне лише за 
допомогою розумового міркування засвідчив П. Гулак-Артемовський у статті «О 
поэзии и красноречии», в якій він схилявся до думки, що естетичні поняття ма
ють народжуватися безпосередньо із самих творів, і на першому місці тут пови
нен виступати критерій моральності. За Гулаком-Артемовським, поезія і красно
мовство — «два искусства, неразлучные подруги мысли, облекающие суровую 
науку в прекрасную одежду чувствительности; искусства, образующие сердце, 
занимающие воображение и доставляющие ему отрадное подкрепление»4.

У кантівському дусі шукає можливості поєднати мистецтво з правилами мо
ралі і такий український критик, як О. Токарев, який обстоював думку про те, 
що «истинная цель поэзии состоит в том, чтобы посредством приятных впечатле
ний действовать на наши чувства, трогать сердце, насаждать в нем семена нрав
ственности, возбуждать в душе нашей понятие истинного, изящного и доброго»5.

Поширенню в Україні вчення Канта та інших представників класичної німецької 
філософії, зокрема Фіхте і Шеллінга, помітно сприяла педагогічна і творча 
діяльність професора Харківського університету Й.Б. Шада, який приїхав до Ук
раїни з Німеччини на запрошення попечителя Харківського учбового округу графа 
С. Потоцького. Рекомендацію цьому ієнському філософові дав Й. Гете, який брав ак
тивну участь у доборі викладачів до першого в Україні вищого навчального закладу 
університетського типу.

В університеті Шад очолив кафедру умоспоглядальної і практичної філософії, 
викладав філософію, етику, природне право, німецьку мову, психологію. Цікаво, 
що саме у харківський період цей німецький мислитель розпочинає системно ви
кладати свої філософські погляди. У Харкові він надрукував латинською мовою 
«Логіку» (1812), курс «Природного права» (1814) і промову, присвячену 
«звільненню Європи» від Наполеона (1814). Завдяки його діяльності Харківський 
університет цього часу постає одним із значних центрів поширення класичної 
німецької філософії.

На думку Шада, Кант здійснив безпідставний розрив між суб’єктом і об’єктом 
пізнання. Сам він вважав, що у реальному процесі пізнання вони виступають в 
абсолютній тотожності, а тому і не можна, як Кант, обмежувати роль розуму ли
ше «регулятивною» функцією, оскільки подібний підхід віддаляє від пізнаючого 
суб’єкта світ «речей в собі».

Натурфілософські погляди Шада свідчать про їхню близькість до естетики 
європейського романтизму. Зокрема, це стосується його ідеї про безперервність 
розвитку природи, яка є, за словами філософа, «з’єднанням протилежностей». У 
романтиків такі світоглядні настанови розроблялися у плані онтологічному: від 
бачення світу як живої органічної єдності, де діалектично взаємодіють різні, 
іноді протилежні, стихії, і до романтичної концепції двосвітності.

До естетичної спадщини Канта звернувся й інший німецький філософ 
Л.Г. Якоб, який з 1807 до 1809 р. працював на посаді професора Харківського 
університету. Йому належить трактат «Начертание эстетики, или Наука вкуса», 
що був надрукований у Петербурзі у 1813 році як частина більш загальної праці 
«Курс философии для гимназий Российской империи», основу якої значною 
мірою склали лекційні курси, які професор викладав в Україні.

У філософських поглядах Якоба химерно поєднувалися сенсуалізм 
англійських просвітителів і апріорістичні кантівські ідеї, а сам естетичний трак
тат вибудовувався як продовження традицій західноєвропейської естетичної 
думки від Баттьо, Юма, Зульцера і до Канта. Саме Кант, за свідченням Якоба, 
зробив важливий прорив у царині розуміння прекрасного в житті, що помітно 
змінило напрямок розвитку естетичної теорії: «Преобразователь философии 
г. Кант и эстетике дал другую цену и указал другое место в области наук, нежели
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в каковом ее доселе поставляли»6. Тож і не дивно, що основні положення своєї ес
тетики Якоб аналізує в річищі кантівської традиції, розглядаючи естетику як на
уку, що поєднує в собі «начала чувствований и суждений касательно изящного и 
высокого»7. На думку Якоба, поняття краси слід співвідносити з уявленням про 
предмет, який віддзеркалюється у людській свідомості (суб’єкті) завдяки пізна
вальній активності та здатності до пізнання. Подібне твердження відбивало 
кантівську тезу про красу і смак як про суб’єктивний момент у розумінні пре
красного в мистецтві, основу якого «становить відношення уявлення до суб’єкта, 
а не до предмета»8.

Розрізняючи мистецтва «вещественные» (архітектура) і «символические» (по
езія і красномовство) Якоб розглядає творчий акт слідом за Кантом як «игру по
знавательных сил», що допомагає відтворювати різними художніми засобами не 
тільки прекрасні речі, а й прекрасні уявлення про речі. У цьому плані особлива 
роль належить поезії, мета якої — «нравиться совершенно эстетическим изложе
нием мыслей посредством слов»9. При цьому вона повинна не пропагувати відсто
ронені від життя абстрактні істини (класицизм), а формувати уявлення про довер
шеність природи і мистецтва. Відтак і поетичний геній, за Якобом, реалізується 
лише за тієї умови, що він виявляється спроможним «занимательнейшие мысли 
соединить в одно изящное целое и изложить самым изящным языком»10.

Не менш послідовно естетичні ідеї Канта вплинули і на світогляд А. Гевлича, 
який закінчив Харківський університет, де спочатку дістав у 1813 році ступінь 
магістра, а у 1815 — доктора наук. У дисертації «Об изящном» (надрукована у 
1818 році) український мислитель першоосновою прекрасного проголошує гар
монію, під якою розуміє «соответствие разнообразия единству», що підпорядко
вує людські устремління вищій, трансцендентній меті, на яку виявляється здат
ним людський розум.

Цілком поділяє Гевлич погляд Канта на різні форми пізнання — аналітичне та 
синтетичне, які німецький мислитель різнобічно розглядає у праці «Критика чи
стого розуму» (1781). При цьому український естетик переносить їх із царини 
природи у сферу «изящного» в житті людини і мистецтві: «Человек собирает по
знания путем аналитическим; синтетический дает им совершенство. Сперва на
блюдательный ум разлился по всем частям изящного, заметил разные степени, 
исследовал разные роды, объял их отношения и связь, и тогда уже с сим богатым 
запасом мог смело приняться созидать целое, приводить в порядок, искать общих 
начал»11. Таким чином, здатність до творчості Гевлич розглядав у річищі 
вирішення проблеми відповідності розуму людини тим сторонам навколишнього 
світу, які у єдності своїх окремих частин здатні формувати у свідомості людини 
уявлення про прекрасне, довершене і гармонію. Сама ж особистість, за ук
раїнським критиком, виявляється здатною до розуміння прекрасного через свою 
природну схильність до краси, без якої її існування було б неповноцінним.

Посилаючись на Канта, Гевлич критикує класицистичну тезу про обов’язкове 
наслідування в мистецтві природи; сліпе копіювання природи, на його думку, іноді 
може викликати «неприятное чувство в человеке, обманывая его при всяком взгляде 
великим своим сходством»12. Однак при цьому він не відкидав природа як джерела 
натхнення для творчої особистості, таланти якої пробуджує до життя лише природа. 
Зазначаючи, що справжній талант неможливо виховати лише за допомогою наук та 
освіти, і, очевидно, виходячи із специфічних умов розвитку слов’янських літератур, 
зокрема української, критик особливо наголошував на тому, що «в народе, коего сло
весность только начинает образовываться, можно найти высокого поэта, пленяюще
го писателя, кои будут всегда уважаемы за свои дарования»13.

Говорячи про рецепцію ідей Канта українською філософсько-естетичною та 
літературно-критичною думкою, не можна обійти постаті І.Я. Кронеберга, вихо



ванця Ієнського університету, який з 1819 року працював на посаді ад’юнкта, а 
згодом і професора кафедри класичної філології у Харківському університеті. 
Цьому надзвичайно помітному діячеві української культури початку XIX ст. на
лежать праці «Исторический взгляд на эстетику» (1830) і «Материалы для исто
рии эстетики» (1831), в яких він, поєднуючи у своєму методі дослідження істо
ричний та теоретичний підходи, спробував розглянути у діалектичній взаємодії 
історію розвитку європейської естетичної думки. З цієї методологічної позиції 
критик оцінює і значення Канта, який, на його думку, зробив рішучий поворот у 
людському пізнанні, спробувавши повернути філософію до тих «абсолютних» 
першооснов, які були втрачені внаслідок розвитку матеріалістичних поглядів 
англійських філософів-емпіриків (Д. Локк, Д. Юм).

Критично розглядаючи погляди Канта на природу пізнання та специфіку пре
красного, Кронеберг доходить висновку, що світ суб’єктивного виступає як щось 
зовсім протилежне матеріальній субстанції. Тому, як і у Канта, у нього естетичний 
об’єкт і суб’єкт принципово розмежовані. Суб’єкт при цьому розуміється не як кон
кретна людська особистість (людське «я»), а як абстрактний позаісторичний 
«суб’єкт взагалі», для якого навколишня реальність завжди залишається «річчю в 
собі». На думку Кронеберга, таке протистояння може «зніматися» лише за допомо
гою мистецтва, яке вільне від утилітарно-практичного чи дискурсивно-раціональ
ного відношення до дійсності. У самому ж мистецтві естетична діяльність постає як 
фактор реалізації найвищих пізнавальних здатностей людини.

У «Материалах для истории эстетики», осмислюючи досвід видатних 
західноєвропейських естетиків Баумгартена, Баттьо, Вінкельмана, Мендельсона, 
Зульцера, Шіллера, Шеллінга і Жан-Поля, Кронеберг окремий розділ присвятив 
всебічному аналізові поглядів Канта. Тут німецький мислитель цікавить його як 
філософ, який спробував надати естетичній діяльності функцію примиряючого мо
менту між розумом і почуттям. Виділяючи два джерела пізнання, розум і почуття, 
Кант, вважає Кронеберг, відкрив подвійний характер самого процесу пізнання, яке 
може бути «эмпирическое и чистое», що відповідно уособлює матеріальну сторону 
світу та форму пізнання, яка є чимось першопочатково існуючим. У такому вигляді 
естетичне у Канта наповнювалося нехарактерним для цього поняття змістом: під 
ним розумілося трансцендентне вчення про апріорні форми чуттєвого пізнання, пе
редусім про простір і час. Таким чином, завершує свою думку Кронеберг, подібна ес
тетика «есть нечто иное, нежели философия изящного»14.

Кантівська теза про творення суб’єктом пізнання світу об’єктів переосмис
люється критиком у площині активної творчої переробки митцем матеріалу, 
який він бере з життя, що і дозволяє зробити «переход к сверхчувственному не от 
объекта, но от субъекта»15. Ця ідея знаходить логічне продовження у поглядах 
Кронеберга на специфіку творчого акту, який стає важливою складовою части
ною «изящного искусства». Доводячи необхідність естетичного відношення мит
ця до дійсності, критик, як і Кант, обстоює концепцію генія як творця вищих ду
ховних цінностей людства. Лише геній, керуючись своїм розумом і уявою, здат
ний охопити усю повноту буття в його спонтанності й органічності. Природно, що 
такі погляди на природу мистецтва і самого митця створювали важливі естетико- 
художні передумови для розвитку преромантичних та романтичних тенденцій у 
літературному процесі в Україні.

Однак, високо оцінюючи внесок Канта в історію європейської естетики, Кро
неберг все ж таки вважав, що у вченні німецького мислителя намітився необ
грунтований розрив між власне естетичним і прекрасним у природі і мистецтві, а 
тому, як вважає критик, вчення Канта страждає на надмірний схематизм та 
відірваність від життя. Кронеберг, зокрема, зазначав: «Кант смотрел на эстетику 
не с надлежащей точки зрения, и его определение изящного, в котором ни малей-
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шая частица изящного не отражается, не может быть удовлетворительным. На 
голых высотах его философии едва ли мог прозябать хотя бы один цветок фило
софии»16. У цьому плані здавалось Кронебергу більш прийнятною здавалась по
зиція Ф. Шіллера, який, пом’якшуючи ригоризм Канта, спробував органічно 
поєднати «божественное с земным в человеческой природе».

Активне освоєння ідей Канта в Україні у перші десятиріччя не обмежувалося 
лише літературно-естетичним дискурсом — його ім’я починають згадувати і без
посередньо у художніх творах. Т. Шевченко, наприклад, засуджуючи домороще- 
них «мудреців», споживачів чужих геніальних ідей, але байдужих до чужих 
життєвих драм, пише у поемі «Тризна» (1842):

И тот, кто мыслит без конца 
О мыслях Канта, Галилея,
Космополита-мудреца,
И судит люди, не жалея 
Годного брата и отца;
Тот лжепророк! Его сужденья —
Полуидеи, полувздор17.

Нові горизонти естетико-філософського вчення Канта стимулювали інтерес до 
його постаті з боку українських мислителів і другої половини XIX ст. Багато в чо
му спираючись на ідеї німецького філософа, П. Юркевич, приміром, був переко
наний у тому, що до Канта філософія ніколи не здобувала «таких блискучих пе
ремог над реалізмом здорового глузду та наук позитивних, які здобула вона у 
критиці чистого розуму»18. Не уникнули впливів Канта і такі українські філосо
фи, як В. Лесевич («Спроба критичного дослідження основоначал позитивної 
філософії») і Г. Челпанов («Проблема сприймання простору в зв’язку із ученням 
про апріорність і вродженість», 1896—1904). З критикою основних положень ес
тетичної теорії німецького мислителя виступив І. Франко у праці «Із секретів по
етичної творчості» (1898—1899), в центрі якої — питання співвідношення 
підсвідомого і свідомого у поетичній творчості, аналіз законів поетичних 
асоціацій, з’ясування механізму творчої уяви. На думку Франка, естетичні по
гляди Канта не позбавлені суттєвих недоліків, оскільки той занадто заформалізу
вав поняття краси, відірвав її від живої художньої практики, перетворивши на 
абстрактні умоглядні міркування про естетичні функції «чистого розуму».

Сходження на новий щабель культурної свідомості в Україні на початку XIX ст. 
було складним і надзвичайно суперечливим процесом, в якому існували одночасно 
різні за своїм характером та рушійними силами явища. Дуже виразно це виявилося 
у тогочасній літературно-естетичній думці, в якій поряд з інтересом до ідей євро
пейського раціоналізму (І. Рижський, О. Склабовський, А. Могилевський) вагоме 
місце посіла і спадщина І. Канта, який виступив проти однобічності дискурсивно- 
аналітичного методу пізнання і приваблював українських критиків широтою мис
лення і внутрішньою осяжністю порушених проблем.

Звернення до вчення видатного німецького мислителя не було просто даниною 
моді, а свідчило про появу нових засадних принципів в українській естетико-те- 
оретичній свідомості, особливо в уявленні про природу художньої творчості, спе
цифіку прекрасного і роль митця у суспільстві. Свідченням активного творчого 
освоєння ідей Канта було те, що українські дослідники не просто його цитували 
або сліпо використовували основні положення його естетики, а й вступали з ним 
у полеміку, прокладаючи тим самим нові шляхи у розвитку новочасної естетико- 
художньої думки в Україні.
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КИЇВСЬКА БІРЖА:
ІСТОРІЯ І ПРОДОВЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ

І Валентин ОСКОЛЬСЬКИЙ

Незалежна Україна, ставши на рейки ринкової економіки, в багатьох її секто
рах мала починати з чистого аркуша. Створення системи комерційних банків, 
біржова торгівля, формування ринку цінних паперів — все це було нове і незвич
не. Зрозуміло, що в таких умовах в нагоді став зарубіжний досвід, практика ор
ганізації та функціонування ринкових елементів в країнах з розвинутими ринко
вими відносинами. При цьому значно менше уваги зверталося на власні тра
диції — втрачені чи забуті. А таких традицій, власного досвіду в Україні чимало.

Не нова для України і біржова справа, у тому числі і біржова торгівля цінни
ми паперами. Ось чому Українська фондова біржа з 1991 року, з самого початку 
своєї практичної діяльності, уважно вивчає і використовує сорокарічний досвід 
своєї попередниці — Київської біржі.

У другій половині XIX століття з розвитком банківського кредиту, появою 
акціонерного капіталу в Російській імперії почав формуватися фондовий ринок. 
Це неминуче призвело до широкого розповсюдження біржового способу торгівлі. 
Біржа була покликана регулювати кредитні, грошові та платіжні стосунки як в 
окремій країні, так і між державами, грала роль страхової організації для 
привізної торгівлі, знижуючи ризик збитків для продавців при можливому 
падінні цін на товар до його прибуття до покупця, полегшувала погашення 
внутрішніх і міждержавних платіжних зобов’язань, надаючи на вигідних умо
вах платіжні засоби, зокрема, векселі та інші цінні папери. Спочатку біржі були 
переважно змішаного типу, тому вони поступово перетворились на найваж
ливіші структури, через які здійснювалась значна частина товарообігу в імперії.

На початку 60-х років XIX століття постало питання про створення Київської 
біржі. Київ, розташований на березі судноплавної ріки Дніпро, на кордоні лісосте
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Такий вигляд мав на початку XX століття будинок Київської біржі 
(перший зліва).

пової і  л іс о в о ї  зони, на пере
тині транспортних шляхів, 
знаходячись у регіоні з розви
неною фабричною діяльністю 
і являючи собою визнаний 
центр цукрової торгівлі, міг 
легко перетворитись на голо
вний торговий центр для що
найменше восьми губерній 
Російської імперії: Київської,
Волинської, Подільської, Мо- 
гилівської, Чернігівської,
Полтавської, Мінської, Єка- 
теринославської та Херсон
ської. Сприяти цьому могло 
створення в Києві комерційної біржі, яка б привабила купців з інших міст, полег
шила купівлю і продаж державних цінних паперів та укладання кредитних угод, 
що позитивно відбилося б на залученні приватного капіталу і зміцненні державно
го кредиту. Крім того, створення надійного організатора торгівлі допомогло б сис
тематизувати розрізнені торгові зв’язки в регіоні і стати підґрунтям для подальшо
го економічного розвитку всієї Південно-Західної частини Російської імперії.

1862 року професор М.Х. Бунге, на той час управляючий Київською конторою 
Державного банку, а згодом Міністр фінансів Росії, і Київський міський голова 
1.1. Завадський у доповідній записці київському, подільському і волинському ге
нерал-губернатору князю 1.1. Васильчикову, в якій був проаналізований еко
номічний стан Київської губернії, вперше подали пропозицію створити Київську 
біржу. Пропозицію було прийнято, але величезний бюрократичний апарат 
імперії працював надто повільно. Лише 5 листопада 1865 року імператор Олек
сандр II затвердив Статут Київської біржі і дозволив її заснування. Однак запис 
до Київського біржового товариства протікав не надто активно, і це відчутно 
гальмувало процес утворення біржі. Тільки 13 лютого 1869 року у приміщенні 
міської Думи відбулись збори 23 купців, які на той час складали Київське біржо
ве товариство. Ці збори в присутності міського голови і представників Думи обра
ли Біржовий комітет, головою якого було обрано купця 1-ї гільдії М.Г. Хрякова. 
На цю посаду Микола Григорович Хряков переобирався понад чверть століття. 
Ще через півроку були скликані перші загальні збори Київського біржового това
риства, які постановили негайно підшукати приміщення для біржі. Пошуки три
вали більше року. В січні 1871 року Київська контора Держбанку передала 
Київському біржовому товариству земельну ділянку на Інститутській вулиці для 
побудови приміщення Київської біржі. 7 січня 1873 року будівля біржі була уро
чисто відкрита (нині у ній розміщений клуб Кабінету Міністрів України). В той 
же день відбулось приведення до присяги гоф-маклера, біржових маклерів і 
біржового нотаріуса.

Відкриття біржі було важливим не тільки для розвитку місцевої торгівлі і 
промисловості, але й для самого міста Києва. Передусім, робота біржі привела до 
значного зростання міських прибутків.

Біржа поступово перетворювалась не тільки на важливий операційний центр, 
але й на впливову експертно-аналітичну установу. Діяльність біржі, підсумки її 
зборів і стан ринку висвітлювались у біржовому бюлетені, в якому розміщува
лись відомості про котирування, ціни на товари і фонди, суми укладених угод, 
ціни на цукор, хліб, спирт на інших ринках тощо. Члени Біржового комітету 
Київської біржі часто виїжджали до Петербурга на запрошення Міністерства



фінансів та Міністерства торгівлі і 
промисловості для участі в роботі 
комісій і нарад з широкого кола пи
тань економічного розвитку як 
Південно-Західного регіону, так й 
імперії в цілому.

В середині 80-х років XIX сто
ліття розташування біржі на Інсти
тутській вулиці почало викликати 
нарікання, оскільки будинок біржі 
знаходився порівняно далеко від 
ділового центру міста, роль якого по
ступово брав на себе Хрещатик. Тому 
на чергових зборах Біржового това

риства було поставлене питання про перенесення біржі в центральну частину міста, 
ближче до решти торгових і промислових установ. Таке місце було знайдене досить 
швидко. Вже в перші дні 1886 року біржа почала роботу в новому приміщенні на 
розі Хрещатика та Інститутської. Ця будівля знищена пожежею у червні 1941 року.

Біржа була не тільки місцем проведення торгових зборів і оформлення торго
вельних угод, але й надійним радником і помічником. Біржовий комітет, який 
підтримував постійні контакти з Міністерством фінансів і його Департаментом 
торгівлі і мануфактур, мав можливість на основі аналізу промислового вироб
ництва і кон’юнктури ринку впливати на економічну ситуацію і запобігати її 
можливому погіршенню. Це було особливо важливим з огляду на провідну роль 
цукрово-бурякової промисловості в Південно-Західній частині імперії.

Київська біржа спеціалізувалася в основному на торгівлі цукром для місцевих 
рафінадних заводів, а також для Петербурга, Москви, Фінляндії та Персії, прово
дила операції з хлібної торгівлі, сприяла розвитку в регіоні промисловості і 
залізничного будівництва.

Структура біржової торгівлі була досить різноманітна, у тому числі й цінними 
паперами. Проводились операції з купівлі-продажу паїв, акцій та облігацій при
ватних товариств, паїв цукрових і рафінадних заводів, закладних листів земель
них банків, векселів і переказів, цінних паперів державних позик.

Ще протягом першого року своєї діяльності біржа заявила про себе як про 
центр цукрової торгівлі, навіть не дивлячись на те, що спочатку обсяги торгівлі 
цукром були ще відносно незначні. Внаслідок впровадження торгівлі цукром на 
Київській біржі, що надало можливість укладати великі торговельні угоди, знач
но знизилась роль відомого Контрактового ярмарку, на якому такі угоди уклада
лись до появи біржі. Вже через 5 років після заснування біржі торгівля цукром 
на Контрактовому ярмарку припинилась.

Київський ринок і станції південно-західних залізниць, поряд з якими було 
розташовано більше половини всіх цукрових заводів, були тим місцем, де голо
вним чином визначалися ціни на цукор. Діяльність біржі в першу чверть 
століття її функціонування детально розкрита у книзі «Двадцатипятилетие Ки
евской биржи», яка побачила світ у 1895 році.

Для того, щоб полегшити процедуру вивезення цукру і знизити транспортні ви
трати для заводів, розташованих далеко від кордону, було впроваджено практику 
купівлі на Київській біржі сертифікату на експортний вивіз цукру. Експортер от
римував посвідчення на право вивезення цукру, а Бюро цукрового синдикату вида
вало свідоцтво, яке можна було оформити на ім’я конкретного цукрозаводчика або 
пропонувалося до продажу на Київській біржі і купувалося цукрозаводчиками, які 
бажали збувати свій цукор на внутрішньому ринку. Ціна цих свідоцтв визначалась
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Будинок Київської біржі на перехресті 
вулиць Інститутської і Хрещатик (ліворуч).
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різницею в ціні на цукор на київському і 
лондонському ринках за вирахунком 
фрахту, комісійних та інших видатків, 
пов’язаних з транспортуванням. Фак
тична вартість цих свідоцтв значно ко
ливалась у залежності від різниці цін 
між Києвом і Лондоном, а також курсу 
кредитного рубля і рівня спекуляції. Та
ким чином, зростання обсягів експорт
ної торгівлі призвело до появи особливо
го, суто київського виду цінних паперів, 
пов’язаних з ринком цукру.

Ці цукрово-паперові цінності, які 
отримали назву «права», пропонувались 
їхніми власниками до продажу на вторин
ному ринку. З часом визначились чотири 
види прав: право випуску цукру з вільно
го запасу на внутрішній ринок, пер
сидські права (вивезення цукру до Персії, 
яка була головним споживачем російсько
го цукру), фінляндські права (вивезення 
до Фінляндії, яка за споживанням цукру 
з Російської імперії була другою після 
Персії), конвенційні права (вивезення до 
країн-членів Брюссельської торговельної 
конвенції). Всі ці права стосувались як по
точного періоду цукроваріння, так і мали 
характер термінових (ф’ючерсних) угод. 
Ціна на права залежала від характеру ко
мерційної угоди і адреси подальшого про
дажу цукру, але, в першу чергу, — від по
питу на західноєвропейських і бли
зькосхідних ринках. Остаточно ринок цу
крово-паперових цінностей сформувався 
в 1907—1908 роках.

1914 року почалась Перша світова 
війна. Вже на наступний день після всту
пу Російської імперії у війну Київський 
біржовий комітет скликав нараду з пи
тань стану промисловості і торгівлі 
Південно-Західного регіону, на якій було 
вирішено негайно почати збір пожертву
вань на потреби військового часу.

Одним з перших актів, до яких спри
чинився вступ держав у війну, було за
криття бірж в усіх воюючих країнах. 
Припинення діяльності бірж було 
цілком обґрунтоване прагненням за
побігти впливові військової ситуації на 
обіг біржових цінностей. Але вже у ве
ресні 1914 року Київська біржа віднов
лює обіг цукрово-паперових цінностей.

Обкладинка і титульний аркуш видання 
«Двадцатилетие Киевской биржи. 1869-1894» 

(1895).
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Революційні події 1917 року перервали діяльність Київської біржі. Унікаль
ний досвід обігу цукрово-паперових цінностей на Київській біржі, на жаль, не от
римав розвитку, хоча мав непогані перспективи і міг стати надійною основою для 
появи нових фінансових інструментів на ринку цінних паперів. Торгівля права
ми на продаж цукру в 1908—1916 роках за своєю формою наближалася до сучас
них ф’ючерсних та опціонних термінових контрактів, і за сприятливих умов 
київські біржовики могли б прийти до фінансового опціону значно раніше, ніж їх 
чиказькі чи лондонські колеги.

У роки НЕПу у 1922—1930 роках в СРСР біржова діяльність відроджується, 
на 8 біржах країни створюються фондові відділи.

8 лютого 1922 року стало днем відновлення біржової торгівлі в Україні: в цей 
день у Харкові відкрилась Українська Центральна товарна біржа. На цю подію 
відразу відгукнулись у Києві, де 21 лютого був створений Тимчасовий комітет з 
організації Київської біржі. Його ініціаторами стали Губраднаргосп і Губспо- 
живспілка за участю Київського відділення Держбанку. Тимчасовий комітет 
підготував Положення про біржу, яке невдовзі було затверджене Губернською 
економічною нарадою.

Датою відродження Київської біржі стало 5 квітня 1922 року, коли відбулися 
перші загальні збори її членів і був обраний Біржовий комітет.

В біржовому обігу першого року роботи Київської товарної біржі превалююче 
положення займали державні організації, питома вага кооперативної і приватної 
торгівлі була приблизно однакова. З квітня по грудень обіг виріс у 17 разів, що 
свідчило про зміцнення біржі, розширення нею сфери свого впливу.

В цілому перший рік роботи Київської товарної біржі був суто організаційним. Го
ловна увага приділялась охопленню ринку, встановленню контролю і спостережен
ня, розповсюдженню норм комерційної добросовісності і порядності і, головне, — на
лагодженню міцних торговельних зв’язків між суб’єктами народного господарства, 
які почали організацію нових і роботу з відродження старих економічних структур.

Звичайно ж, діяльність біржі як структури, створеної в межах реалізації еко
номічної політики того часу, мала свої особливості. Першою відмінністю ра
дянських бірж від капіталістичних було те, що об’єктом біржової торгівлі були 
не тільки обмінні цінності, але й взагалі всі ринкові товари. Крім того, усі угоди, 
що укладались державними господарськими органами поза біржею, повинні бу
ли проходити через особливе реєстраційне бюро при біржі, завдяки чому сфера 
охоплення біржами оптової торгівлі значно розширювалась.

З юридичної точки зору біржа визначалась як суспільна організація. Змінив
ся порядок виборів Біржового комітету. Замість делегування до комітету пред
ставників галузей промисловості і торгівлі був введений порядок обрання на за
гальних зборах всього складу Біржового комітету згідно з визначеною в Статуті 
нормою представництва від держторгівлі, кооперації і приватної торгівлі.

Статут Київської товарної біржі був затверджений 2 січня 1923 року 
Київською губернською економічною нарадою і ЗО січня — Комвнуторгом. В се
редині лютого на загальних зборах відбулись вибори нового Біржового комітету. 
До його складу увійшли 10 представників державних установ, 5 представників 
кооперації і 3 приватні особи. Очолив комітет голова Київського губраднаргоспу 
М.Н. Буров. Управляючим біржею став Л.І. Вольман. На цих зборах була також 
затверджена Інструкція для маклерів Київської товарної біржі. Маклери не мали 
права вести самостійну торгівлю від свого імені і за свій рахунок, а також висту
пати в ролі посередників між особами, які не є членами біржі. За кожним макле
ром була закріплена окрема галузь народного господарства.

З метою регулювання фондового і грошового ринків постановою Раднаркому 
РРФСР від 22 жовтня 1922 року були введені в дію правила здійснення фондових



біржових операцій, згідно з якими Раді праці і оборони спільно з Наркомфінансів 
були надані повноваження по створенню фондових бірж і фондових відділів при 
товарних біржах для здійснення операцій з іноземною валютою як готівкою, так 
і чеками, переказними векселями, банкнотами, державними цінними паперами, 
допущеними до обігу, акціями і паями акціонерних і пайових товариств, статути 
яких затверджені відповідними органами радянської влади, дорогоцінними ме
талами у злитках.

Питання про фондовий ринок було одним з головних на порядку денному Пер
шої Всеукраїнської наради представників біржової торгівлі, яка проходила у 
Харкові з 1 по 5 червня 1923 року. Один з пунктів резолюції, прийнятої учасни
ками наради, передбачав розгляд питання про доцільність створення фондового 
відділу при Київській товарній біржі.

Ця нарада відбулася на початку червня, але ще 5 січня 1923 року президія 
Біржового комітету ГТБ в протоколі свого засідання записала, що приміщення 
біржі потребує розширення у зв’язку з потребою у створенні фондового відділу.

Але тільки після того, як було остаточно вирішене питання про фондовий 
відділ на той час столичної Харківської біржі, який почав роботу 14 серпня 
1923 року, Українська економічна нарада дозволила відкрити фондовий відділ 
при КТБ, а невдовзі й затвердила його Статут.

Урочисте відкриття відділу відбулося 10 жовтня 1923 року. Згідно з 
інструкцією Народного комісаріату фінансів, об’єктами обігу на фондовій біржі 
могли бути: банкноти Держбанку СРСР, облігації 6-відсоткової державної виг
рашної позики, короткострокові зобов’язання Центрокаси Наркомфінансів, до
лари СІЛА, англійські фунти, шведські крони, французькі франки, німецькі 
марки, чеські крони, голландські гульдени, турецькі та італійські ліри, датські 
та норвезькі крони, фінські марки, латвійські рублі та естонські марки.

Невдовзі губернська економічна нарада затвердила склад Ради фондового 
відділу КТБ, який очолив голова Біржового комітету КТБ М.Н. Буров.

Біржовим матеріалом для фондового відділу у жовтні—грудні 1923 року був 
майже виключно червонець. У грудні до нього приєднались короткострокові зо
бов’язання Наркомфінансів. Кредитні установи, в тому числі відкритий в жовтні 
1921 року Держбанк, продавали банкноти і купували зобов’язання Нар
комфінансів та іноземну валюту. Приватні особи переважно продавали валюту і 
купували банкноти.

Підсумки перших двох років функціонування КТБ давали привід для оп
тимізму. Ринок встиг оцінити переваги відродженої біржової системи торгівлі, 
зрозумів значення відкритості у ділових контрактах, і обсяги біржового обігу 
впевнено зростали. Біржа розгорнула активну аналітичну роботу з вивчення і ре
гулювання ринку. Отримані статистичні дані відображали економічну ситуацію 
в регіоні, допомагаючи в оперативній народногосподарській роботі. Діяльність 
біржі сприяла відчутному оздоровленню київської торгівлі, зближенню промис
ловості зі споживачами.

Висока активність місцевої торгівлі знайшла своє відображення, зокрема, в та
кому показнику, як відвідуваність біржових торгових зборів. За цим показником 
КТБ посідала одне з чільних місць в СРСР. Більш сприятлива для КТБ картина 
спостерігалася і в розподілу обігу між посередницьким і непосередницьким секто
рами: на КТБ біржовий обіг значно переважав позабіржовий. У сфері суспільної ор
ганізації торгів КТБ також була серед лідерів. Так, Київській товарній біржі нале
жала ініціатива створення інституту товарних секцій, який згодом отримав загаль
не визнання і перетворився на невід’ємну частину радянської біржової системи.

Однак засади справжньої фондової торгівлі, що закладалися в Україні з 1923 ро
ку, починали суперечити існуючій економічній системі. За умов посиленого тиску
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на приватний капітал, заборони емісії цінних паперів приватних товариств, 
здійснення кредитних операцій виключно державними установами ускладнювало
ся впровадження нормальної біржової торгівлі. Незабаром з’ясувалося, що фондо
ва біржова торгівля і державна планова економіка не в змозі співіснувати.

З посиленням планових засад і централізацією великого товарного обігу в сто
лицях — Москві і Харкові — торговельне значення Києва значно зменшилося. 
Ціла низка товарів (цукор, шкіра, махорка тощо) повністю зникли з товарообігу. 
Відчутно знизилося значення Києва як розподільчого центру для постачання то
варів у різні регіони Правобережжя. Все це відбилося й на біржових операціях, 
обсяг яких почав зменшуватися.

1926 рік ознаменувався початком наступу планово-розподільчих принципів 
організації економіки і боротьбою як з приватним сектором народного господар
ства загалом, так і, зокрема, з його найважливішим елементом у побудові торго
вельних зв’язків — біржовими структурами. Зміцнення економічного стану 
країни дозволило державі посилити заходи в сфері податкової політики. 
Діяльність приватних підприємців і торговців значно ускладнилась.

Наприкінці 1926 року в країні розгорнулася дискусія стосовно доцільності по
дальшого функціонування біржової торгівлі, яка була викликана змінами в еко
номічній ситуації, що характеризувалася розширенням планового підходу у сфері 
товарообміну разом з посиленням регулюючого впливу Наркомторгу, системою 
планових завезень номенклатури дефіцитних товарів, переходом до системи плано
вого постачання на основі генеральних угод, скороченням приватного торгового 
капіталу. Все це повинно було значно послабити позиції бірж як регуляторів рин
ку і порушити питання про їх доцільність у такому способі господарювання.

Підсумки дискусії можна було передбачити. 21 січня 1927 року Рада праці і обо
рони прийняла постанову, яка обмежувала завдання і сферу біржової торгівлі, пере
творивши її на елемент загальної планової системи. Кількість бірж загалом по країні 
було скорочено, в Україні з 15 залишилося лише чотири — у Києві, Харкові, Одесі і 
Дніпропетровську. Головною біржею стала Московська, далі йшла Ленінградська, 
третє місце в країні займала Харківська біржа. Київська посідала п’яте місце.

Однак всі ці показники, внаслідок директивного втручання державних ор
ганів, мали вже зовсім інший зміст. Якщо 1925—1926 фінансового року в цілому 
по Україні в сумі сукупних обігів біржові складали 56 %, то наступного року на 
безпосередньо біржові угоди припадало лише 37,7 відсотка. Київська біржа ще 
трималася, але тенденція до скорочення була беззаперечною. Це означало посту
пову, але цілеспрямовану ліквідацію біржового способу організації торгівлі.

З 1 квітня 1927 року постановою колегії Наркомторгу УРСР була припинена 
діяльність Всеукраїнської біржової ради. Разом з Радою фактично були ліквідо
вані і з ’їзди представників торгівлі, які разом з Всеукрбіржрадою, що виступала 
як виконавчий орган з ’їздів, надавали значну науково-методичну і організаційну 
підтримку біржам, будучи середовищем для професійного спілкування і осеред
ком ринкової економіки. Але наступали часи, коли це вже було не потрібно. Пла
нова економіка і біржова система були несумісними поняттями.

Остаточною крапкою в процесі ліквідації біржової системи стала постанова 
Центрального Виконавчого Комітету СРСР від 6 лютого 1930 року «Про 
ліквідацію товарних бірж і фондових відділів при них». На виконання цієї поста
нови Київську товарну біржу разом з рештою бірж країни було закрито.

Створення і діяльність Української фондової біржі, яка була зареєстрована 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 1991 року, — це і продов
ження перерваної традиції, і новий крок уперед.
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20-х рр. більшовицька влада, прагнучи залучити до соціалістичного ек
сперименту в Україні широкі верстви різнонаціонального селянства, 
одночасно з проголошенням українізації декларувала забезпечення 

розлогих можливостей для господарсько-культурного поступу національних мен
шин. Поряд із формуванням національно-адміністративних одиниць та партійно- 
державних утворень по роботі з різними національностями владні структури всіля
ко сприяли створенню «класових» селянських спілок в особі комітетів незаможних 
селян (КНС), профспілки сільськогосподарських робітників (Робітземліс) та 
комітетів взаємодопомоги (КВД). Використовуючи їх як соціальну опору, кому
ністи мали за мету поставити село під державний контроль, розколоти селянську 
масу і підпорядкувати її своїй ідеології. Третій пленум ЦК КП(б)У в жовтні 1923 р. 
зобов’язав губкоми партії терміново розгорнути серед національних спільнот села 
агітацію і пропаганду і забезпечити організаційне закріплення свободи національ
ного розвитку в культурній та побутовій сферах. В резолюції «про комнезами» пле
нум актуальним завданням на найближчий час визнав залучення до лав КНС нових 
членів зі складу незаможної частини села1. Республіканська нарада сільських 
партпрацівників, що відбулася в грудні 1924 р., теж наголосила, що головний 
політичний зміст діяльності комітетів взаємодопомоги полягає у всебічному охоп
ленні селянської трудової маси2.

Фундаторами сільських громадських об’єднань національних меншин висту
пали, насамперед, комуністи, учасники громадянської війни і більшовицьких аг
рарних перетворень. Наприклад, першими головами районних організацій НКС 
і КВД німецького Ландауського району Миколаївської округи стали робітники- 
інтернаціоналісти Р.Ф. Янсон і І.А. Фогель, політемігранти С.І. Вітанов, 
Д.І. Філанов, К.І. Войніков очолили спілку незаможників Царедарівського бол
гарського району Мелітопольської округи, а сільський активіст Г.А. Хасай — 
грецький Великоянисольський КНС на Маріупольщині3.

Наприкінці 1926 р. в республіці було створено 778 комнезамів національних 
меншин4. Найбільше їх нараховувалось у степовій зоні України і на Поліссі 
(614 КНС), де компактними масами проживали ті національності, серед яких 
відсоток сільського населення був особливо значним. У болгар він складав 98 %, 
у німців — 94,1 %, у греків — 90,6 %, у поляків — 81,1 % 5.

З урахуванням національного складу селянства створювались також комітети 
взаємодопомоги і профспілка сільгосплісробітників. Так, у Коростенській і Жито
мирській округах у 1925 р. поряд з українськими було 20 КВД, що об’єднували се
лян нацменшин6. В 1926 р. у складі Робітземлісу України було 77,5 % українців, 
16, 4 % росіян, 2,8 % поляків, 1,4 % німців та 1,9 % представників інших 
національностей7. Проте створення селянських спілок на «класовій» основі не зна
ходило бажаної для влади підтримки в середовищі національних меншин. В 
1925 р. у Волинській, Запорізькій, Сталінській, Кам’янецькій, Могилівській та 
Уманській округах комітети взаємодопомоги існували лише в 37 селах з національ
ними сільрадами. Переважна частина болгарського наймитства залишалась поза 
профспілкою сільгоспробіників8. Це пояснювалося не стільки слабким соціальним
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розшаруванням нацменівського села та впливом куркульсько-клерикальних еле
ментів, про що постійно твердила комуністична пропаганда, а й небажанням гро
мадських організацій виступати слухняним знаряддям влади в час проведення не
популярних і ворожих селянству хлібозаготівель, переділу конфіскованої землі, 
насильницького об’єднання індивідуальних господарств в колгоспи тощо.

Тим часом, більшовики в 20-х рр., не маючи можливості реалізувати свою про
граму суспільних перетворень лише силовими засобами, потребували механізму 
залучення сільської громадськості до соціалістичного будівництва. В свою чергу, 
надання селянству певної господарської ініціативи вимагало відповідних форм 
контролю за його самодіяльністю. Усе це посилювало увагу партійно-державного 
керівництва до «класових» селянських об’єднань. В обіжнику ЦК КП(б)У (грудень 
1925 р.) «Про проведення перевиборів КВД» вказувалось: «В місцевостях зі знач
ними національними меншинами населення, слід приділити особливу увагу залу
ченню до КВД представників селянства нацменшин»9. На необхідність посилення 
профспілкової роботи серед німецького, польського, болгарського наймитства, на 
створення комнезамів та інших громадських організацій наголошувалось у поста
нові «Про найближчі завдання роботи серед нацменшостей», прийнятій ЦК 
КП(б)У в червні 1927 р.10 В свою чергу, польське бюро при ЦК ВКП(б), обговорив
ши в серпні 1927 р. стан праці серед бідноти польського села, ухвалило організува
ти у всіх польських селах комітети взаємодопомоги11. Ще раніше, в січні 1926 р. 
болгарська секція ЦК КП(б)У звернулась до усіх сільських парторганізацій і ра
дянських органів з закликом посилити діяльність по залученню до профспілки 
Робітземліс сільгоспробітників болгарського походження12.

Розширенню мережі громадських об’єднань на селі сприяло створення національ
них районів і сільрад, де вагому роль відігравала діяльність Центральної комісії 
національних меншостей при ВУЦВКу (ЦКНМ) та її місцевих органів. В результаті, 
згідно офіційних зведень, якщо у 1927 р. національні комнезами становили 7,1 % до 
загальної кількості КНС в республіці, то в 1928 р. — 9,7 % 13. Зросла і кількість 
комітетів взаємодопомоги. Всеукраїнська нарада по роботі серед національних мен
шин на початку 1927 р. відзначила їх організацію практично у всіх селах з болгарсь
кими сільрадами14. А І Всеукраїнський з’їзд селянських товариств взаємодопомоги 
констатував створення в Україні 566 національних СТВ15. За 1926—1929 рр. 
співвідношення між національностями, об’єднаними Робітземлісом, змінилось у бік 
збільшення відсотку українців у складі профспілки — з 74,5 % до 79,6 % 16, що 
відбивало результати українізації. Водночас, в ряді округ, де нацменшини складали 
значну частину населення, їх питома вага в складі профорганізацій була вища, ніж 
пересічно по УСРР. Так, у Проскурівській окрузі у складі профспілки українців бу
ло 67 %, євреїв — 18 %, поляків — 9 %, росіян — 4 %, інших національностей — 
2 % 17. Встановити число реально діючих національних комнезамів, товариств 
взаємодопомоги, осередків Робітземлісу складно, оскільки їх керівництво під тиском 
партійних директив, звітуючи про кількість новоутворених спілок, нерідко подавало 
завищені цифри. Як свідчать наслідки обстежень працівниками ЦКНМ національ
них сільрад, значна кількість названих організацій була бездіяльною або існувала 
лише на папері.

З середини 20-х рр. розширились можливості вступу до громадських 
об’єднань середнього селянства, що частково було пов’язане з реорганізацією 
комнезамів у добровільні селянські утворення. Проте перевага надавалась неза
можникам, декласованій бідноті, чиї інтереси не були тісно пов’язані з сільським 
господарством. Система добровільних товариств на селі функціонувала під на
глядом державно-партійних органів, якими визначались організаційні принци
пи, форми і методи роботи селянських спілок. Особливу роль відігравали органи 
НКВС. З метою забезпечення «соціалістичного» змісту, вони видавали
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інструкції, обіжники, де тлумачились законодавчі акти щодо громадських 
об’єднань, здійснювали контроль за їх діяльністю.

Послаблення примусово-командних методів керівництва економікою збіглося 
з прагненням основної маси селянства до піднесення своїх господарств. 
Національні меншини, переживши катаклізми революційних змагань і грома
дянської війни, намагалися бути лояльними до нової влади, яка, здійснюючи ши
рокомасштабні аграрні перетворення, проголосила задоволення господарських і 
культурно-побутових потреб селянства усіх національностей. Потужною підой
мою відродження продуктивних сил нацменівського села став кооперативний 
рух, в центрі якого, в силу історичних обставин, опинились класові селянські 
спілки, адже більшовицький уряд України спершу орієнтувався на створення ко
оперативних осередків при комнезамах, а комітети взаємодопомоги поряд з соц- 
забезівськими функціями провідний напрям своєї діяльності вбачали в 
підтримці маломіцних господарств шляхом залучення останніх до найпростіших 
форм кооперації.

Уже в 1924 р. в грецькому Велико-Янисольському національному районі на 
Маріупольщині 208 членів КНС (70 % організації) були охоплені різними форма
ми кооперації, а 8 представників комнезамів входили до складу правлінь коопера
тивних товариств18. В 1925 р. відділки споживчої кооперації існували майже при 
усіх КНС і КВД Ландауського німецького національного району в Миколаївській 
окрузі, де було створено 10 кооперативів, які об’єднували 974 господарств19. Си
лами сільської громадськості до кінця 20-х рр. в сільськогосподарську кооперацію 
було залучено більше половини німецьких господарств України20.

У складі комнезамів нацменшин після реорганізації їх у добровільні товариства 
відсоток середняків був вищим, ніж пересічно по Україні. Проте упродовж всього 
свого існування КНС продовжували залишатися організаціями бідного селянства, 
яке не мало достатніх засобів для розгортання кредитової та сільськогосподарської 
кооперації, а розглядало її з чисто споживацьких позицій. Більша частина 
керівництва комнезамів взагалі вороже поставилась до нової економічної політи
ки, справедливо вбачаючи в ній загрозу власному привілейованому становищу, і 
тому свідомо гальмувала процес пов’язаного з кооперацією зміцнення трудових се
лянських господарств.

Більш доцільною в системі сільської кооперації нацменшин виявилась 
діяльність СТВ, які мали за собою тривалу традицію дореволюційних національ
них товариств взаємодопомоги, тісно пов’язаних з господарськими потребами се
лянства. СТВ досягли певних результатів, поєднуючи безоплатну допомогу зу
божілим господарствам зі створенням на паях різних кооперативних об’єднань і 
підприємств. Особливо жваво розвивалися товариства взаємодопомоги серед бол
гарського населення України. В с. Райнівка Цареводарського району Меліто
польської округи в 1925 р. КВД виділив кредити 50 господарствам для внесення 
вступного паю в кооперативне товариство21. Така практика стала досить пошире
ною. На початку 1926 р. кооперативні об’єднання існували у всіх болгарських се
лах Катеринославщини, за винятком трьох населених пунктів Бердянського ра
йону. А в 1929 р. усі болгарські райони підійшли до 100 % охоплення селянства 
різними формами кооперування22.

У ряді випадків комітети взаємодопомоги відіграли позитивну роль, виявля
ючи турботу про наділення селян реманентом, посівним матеріалом, постачаючи 
сім’ям бідноти і середняків речі першої необхідності. Так, у 1925 р. Пулино- 
Гутський КВД Пулинського німецького району Житомирської округи зібрав 320 
пудів зерна, розподіливши його серед маломіцних господарств. На його кошти 
був збудований млин, який обслуговував незаможників і середняків23. В цьому ж 
році районний КВД, провівши обстеження ряду сіл Ландауського району, виявив
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274 бідняцьких господарства, яким була надана грошова і господарська допомо
га24. В польському селі Погорілому на Бердичівщині, СТВ надали на пільгових 
умовах кредити безкінним господарствам під час посівної кампанії 1927 р. В ре
зультаті вони не лише успішно завершили сільгоспроботи, але й збільшили пло
щу посівів удвічі25. У Люксембурзькому районі були взяті на облік інваліди, вдо
ви, сироти, яким визначалось продовольче забезпечення з фондів КВД26. Проте 
розгорнути свою роботу повною мірою сільські товариства взаємодопомоги не 
змогли, оскільки при їх створенні їм відводилася роль господарсько-кооператив
них секцій при КНС, які прагнули не розширення виробництва, а отримання від 
держави різних пільг і дотацій. Класовий принцип членства в СТВ, їх політична 
спрямованість, що за задумом компартійного керівництва мала запобігати впли
вові заможних верств на решту селянства, стримували розгортання сільської 
взаємодопомоги, звужували соціальну базу організації.

Опора на самодіяльність сільського населення забезпечувала гнучкість і 
різноманітність кооперативних об’єднань навіть у межах тоталітарного режиму, 
який формувався впродовж 20-х рр.

За участю комнезамів і сільських товариств взаємодопомоги створювались ма
шинно-тракторні товариства (МТТ). В 1926 р. у польських селах Волинської округи 
нараховувалось 13 таких товариств27, у Карл-Лібкнехтівському районі — 1428. Курс 
на виробниче кооперування соціально близьких прошарків селянства призвів до по
стачання машинної техніки селу за класовою ознакою — трактори та інша сучасна 
техніка продавались державою в основному незаможницьким МТТ та колективним 
господарствам, що знижувало ефективність їх використання. Наприклад, уже в 
1926 р. у Люксембурзькому і Ялтинському національних районах на Маріупольщині 
колгоспи і МТТ володіли 46 тракторами. Маріупольський окрвиконком виділив по
зику в 627500 крб. на придбання тракторів кооперованою біднотою і 5 тис. крб. кре
диту для МТТ, організованих виключно із незаможників29.

Втім економічна стратегія більшовизму була розрахована не на зміцнення 
рентабельних селянських господарств, а на їх ліквідацію. Зміни, які відбувалися 
в політиці компартійної верхівки наприкінці 20-х рр. — перехід до жорсткого ре
гулювання в економіці, насильницька тотальна колективізація, супроводжувана 
репресіями проти усіх категорій трудового селянства, — позначились і на існу
ванні КНС, СТВ, профспілки сільгоспробітників. Трагічна колізія долі класових 
селянських спілок полягала в тому, що саме їм разом із сільськими партійними і 
комсомольськими організаціями відводилась роль «інструменту» впровадження 
цієї політики в життя.

Архівні матеріали свідчать, що селянські організації не завжди виступали 
сліпим знаряддям у руках комуністичної влади. Відомо, що в ряді сіл Карл- 
Лібкнехтівського району біднота відмовлялась брати зерно в односельчан, яких 
незаконно розкуркулили30. В Проскурівському районі польські комнезами і СТВ 
солідаризувалися з неорганізованим селянством в негативному ставленні до кол
госпів31. У випадках, коли селянські спілки не виявляли потрібної активності, 
проти них застосовувались репресивні заходи. Так, у травні 1928 р. працівники 
польбюро Кам’янецького округового комітету КП(б)У, обстеживши стан комне
замів у польських селах, виявили їх «засміченість класово ворожими елемента
ми». В результаті в Дунаєвецькому та Межковецькому районах з КНС було ви
ключено понад 700 селян, оголошених спекулянтами і підкуркульниками32. В 
1929 р. в такий же спосіб були «очищені» Тавежнянське товариство взаємодопо
моги на Полтавщині, ряд комнезамів нацменшин в Мелітопольській та За
порізькій округах33.

Неоднозначною в умовах непівського села була діяльність профспілки 
сільськогопосдарських робітників. За відсутності стабільного трудового законо
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давства осередки Робітземлісу там, де вони існували, виконували корисні ор
ганізаційно-захисні функції щодо наймитства нацменшин. У Фрідріх-Ен- 
гельсівському національному районі Одеської округи робота серед сільгос- 
пробітників німецької національності проводилась у 40 населених пунктах з 45. 
При сількомах профспілки були створені комісії з охорони праці; щомісяця 
відбувалось обстеження умов, у яких працювали наймити, а також їх побуту. 
Робітземліс допомагав безробітним, а його науково-технічний відділ вів пропа
ганду агрономічних знань серед селянства і сільськогосподарських робітників34. 
Аналогічну роботу серед грецького наймитства проводили місцеві органи 
профспілки у Велико-Янисольському районі35. Суттєвою формою захисту еко
номічних інтересів батраків нацменшин стали трудові угоди. Тільки в Карл- 
Лібкнехтівському районі трудугодами було охоплено на 1 жовтня 1927 р. понад 
тисячу сільгоспробітників36. Однак обслуговування Робітземлісом потреб 
національних меншин далеко не скрізь здійснювалось на належному рівні. Поде
куди воно було підпорядковане суто пропагандистським цілям, проводилось фор
мально, а сама профспілка виступала складовою частиною системи тотального 
нагляду за сільською громадськістю.

Класові селянські об’єднання, як складова частина політичної системи в 
УСРР, не могли залишатись осторонь радянського будівництва. Проте існували, 
на наш погляд, ще дві суттєві обставини, які посилювали їх роль у представниць
ких і робочих органах радянської влади на місцях. Проголошена на початку 20-х 
рр. лібералізація суспільного життя передбачала участь сільської громадськості 
в діяльності рад. З іншого боку державна партія, яка не допускала існування са
мостійних політичних організацій селянства, намагалась применшити по
тенційну загрозу своєму впливові на селі з боку рад за рахунок створення їм про
тиваги в особі класових селянських спілок і надання останнім широких повнова
жень у формуванні органів влади на місцях. В обіжнику ЦК КП(б)У від 22 жовт
ня 1924 р. «Про кампанію перевиборів до Рад», адресованому губкомам партії і 
комфракціям губвиконкомів, вказувалось, що кандидатури депутатів у сільради 
повинні обговорюватись на передвиборних зборах громадських об’єднань з тим, 
щоб до складу нових сільрад була обрана більшість членів КНС і наймитів. «В той 
же час, — підкреслювалось в обіжнику, — слід звернути особливу увагу на пред
ставництво нацменшостей,... яке б відповідало національному складові населен
ня вказаної місцевості»37.

В ході проведення перевиборів рад у 1925—1926 рр. до складу виборчкомів у 
місцях проживання нацменшин входили представники комнезамів, КВД, 
Робітземлісу. Вони брали на себе проведення звітної кампанії, підготовку наказів ви
борців своїм депутатам, залучали селянство різних національностей до роботи 
комісій, які готували матеріали про попередню діяльність сільрад. Звітні доповіді 
голів і членів сільських рад обговорювались на об’єднаних зборах селян, сільгос
пробітників та їх організацій. Позитивним моментом було розширення соціальної ба
зи виборців за рахунок надання виборчого права більш широкому загалу середняків, 
заможним селянам, які не використовували найману робочу силу. Самі вибори в ряді 
місцевостей характеризувалися своєрідним «плебейським демократизмом».

В Ботієвському і Благоївському болгарських районах на Одещині, на звітно- 
виборчих зборах присутні, серед яких були і заможні селяни, критикували не
доліки в роботі попереднього складу сільрад і відкрито виставляли свої кандида
тури38. В Люксембурзькому німецькому районі на досить демократичних заса
дах відбулось 69 передвиборних нарад членів Робітземлісу39.

Упродовж 1924—1926 рр. у більшості національних рад зростає питома вага се
редняків. Так, після виборів 1926 р. в президіях сільських рад німецького Люксем
бурзького району неорганізована біднота разом з членами комнезамів становила
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50 чол., а середняки — 93. У сільрадах грецького Мало-Янисольського району — 
відповідно 15 і 23. Це відбивало реальну картину осереднячення національного села, 
а також наявність у складі класових спілок нацменшин певного середняцького про
шарку. Пізніше, в результаті регулярних чисток, вони, як і українські КНС і КВД пе
ретворились у практично бідняцькі організації. Досить високим був показник участі 
населення національних районів у виборах до рад. Якщо пересічно по Україні він ста
новив 54,4 %, то серед поляків — 63,5 %, євреїв — 59,5 %, німців — 57, 3 %, бол
гар — 55,1%, греків — 51,7 %40. За участю громадськості відбувались засідання 
сільських виконкомів, рад, у відповідних комісіях яких розглядались організаційні, 
виробничі, культосвітні питання. Проте «демократична доба» в історії національних 
рад і організацій, які в них співпрацювали, виявилась дуже короткою. Уже під час 
виборів 1926—1927 рр. були позбавлені виборчого права ряд категорій селян, в тому 
числі і ті, що входили до сільських громадських об’єднань. Особливо багато таких 
«позбавленців» виявилось серед національних меншин, зокрема німців, які дійсно 
володіли до 1917 р. значними наділами землі і користувалися найманою працею. В 
Люксембурзькому районі Мелітопольської округи позбавлені виборчих прав стано
вили 6,2 %, а в Карл-Лібкнехтівському на Миколаївщині — 17 % 41.

Виборча кампанія 1928—1929 рр. проходила під гаслом боротьби з «ворогами 
народу», куркулями, до яких здебільшого зараховували середняків. В наказі де
путатам сільських рад ЦК КП(б)У закликав «нещадно викривати кожен крок 
куркуля і непмана»42. В ході перевиборів сільських рад, зважаючи на слабкість і 
нечисленність комуністичних осередків у національних районах, влада вдалася 
до «активізації» класових селянських спілок — залякуючи, розпалюючи 
соціальну ворожнечу і надаючи люмпенізованій бідноті штучні правові привілеї. 
Під керівництвом партійних інструкторів комнезами і Робітземліс провели в 
1929 р. в Україні близько 6 тис. зборів сільської бідноти з порядком денним: ви
бори до рад і завдання сільгоспробітників, батраків, бідноти, на яких в дусі ком
партійних постанов оцінювалась робота попереднього складу сільрад, затверджу
вались списки позбавлених виборчих прав, намічались потрібні кандидатури43. 
У Мархлевському польському районі Житомирської округи передвиборні збори 
охопили 40 % бідноти і 95 % батраків. На них виступили понад 800 селян, в т.ч. 
351 член КНС44. В ряді сіл відбулися політичні демонстрації бідноти, приурочені 
до перевиборів рад. Так, у с. Диянівка Ботієвського болгарського району на Оде
щині незаможники в день перевиборів пройшли вулицею з червоним прапором і 
співом «Інтернаціоналу»45. В цілому по Ботієвському району участь населення у 
перевиборах становила 76 %, що було наслідком не стільки довіри болгарського 
населення до радянської влади, скільки масової пропаганди та «організаційних 
заходів компетентних органів»46. Як відзначалося у звіті Старобільського бюро 
національних меншостей, під час перевиборів до рад у районах проживання нац
меншин до складу сільських виборчих комітетів входили представники КНС, 
СТВ, Робітземлісу. В результаті відсоток явки на вибори в більшості національ
них сільрад був вищим за середньоокруговий, який складав 67,1 %. Зокрема, по 
Ново-Астраханській сільраді він дорівнював 69 %, по Мостівській — 75,8 % 47.

Загалом по Україні в 1929 р. 9597 представників нацменшин — членів КНС і 
профспілки сільгоспробітників — стали членами і кандидатами в члени 
сільських рад, 3019 — членами ревізійних комісій, 1071 був обраний головою48. 
При цьому представництво комнезамів і Робітземлісу у 1929 р. порівняно з 
1927 р. в російських сільрадах збільшилось з 23,1 % до 46,1 %, грецьких — з 
36,1 % до 61, 3%, в болгарських — з 36,9 % до 60,2 %, в німецьких — з 27,2 % 
до 46 %, в єврейських — з 21,1 % до 40,1 % 49.

Комнезами, комітети взаємодопомоги, Робітземліс не належали до громад
ських об’єднань із специфічно «культурницькими» функціями, таких, як доб
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ровільне товариство «Геть неписьменність». Проте в силу своєї масовості, 
офіційної підтримки властей, що робили на них ставку в проведенні політично- 
агітаційної роботи, вони опинились у гущі боротьби за ліквідацію неписьмен
ності і «класову соціалістичну культуру» на селі.

Вивчення історії громадських об’єднань нацменшин України у 20-ті роки до
водить, що компартійним керівництвом республіки на ці організації поклада
лись насамперед «інтернаціональні» функції, які передбачали підпорядкування 
національного життя завданням соціалістичного експерименту. За відсутністю 
скільки-небудь значного прошарку комуністів у національному селі, влада роби
ла ставку на незаможницько-батрацькі верстви, об’єднані в уніфіковані класові 
спілки, з наданням їм низки економічних та політичних переваг перед рештою 
селянства. Діяльність КНС, КВД, Робітземлісу, які прийшли на зміну ліквідова
ним більшовиками національним громадським об’єднанням, була втиснена в 
«прокрустове ложе» господарсько-політичних кампаній і знаходилась під 
постійною опікою партійно-державних органів. Водночас, в умовах пов’язаної з 
НЕПом певної лібералізації суспільних відносин саме через названі організації 
значний загал населення нацменшин залучався до участі в кооперативному русі, 
державному та національно-культурному будівництві.

РАДЯНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УСРР
В УМОВАХ НЕПу__________________________________________________
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ЗАМІТКИ З ІСТОРИЧНОЇ ТОПОГРАФІЇ 

ДОМОНГОЛЬСЬКОГО КИЄВА*

Олексій ТОЛОЧКО

III. ЧИ ЗНАЄМО МИ, Д Е  ЗНАХОДИЛАСЯ АСКОЛЬДОВА МОГИЛА?
кільки років історичній топографії Києва? Коли, власне, відомі сьо
годні практично кожному київському обивателеві назви історичних 
урочищ зайняли саме ті місця, на котрих їх нині показують екскурсо

води? Якими міркуваннями керувалися ті, хто свого часу визначив саме таке їх 
розташування? Уже близько ста років ці і подібні питання перестали цікавити 
науку, яка, схоже, вирішила для себе, що «темних місць» у київській топографії 
не залишилося, все загалом відоме, а дискусії можуть вестися хіба щодо друго
рядних і малозначних деталей.

Конвенція (ніким, щоправда, не узасаднена) мовчазно припускає, що літопис
на мі^ртопонімія Києва існувала «завжди», і при тому безперервно. Раз названі, 
скажімо, в X чи XI ст., місцевості під тими ж іменами проіснували досьогодні. 
Традиція, чи, як висловився в минулому столітті Микола Закревський, «живое 
предание», ніколи не припинялася, і саме вона донесла до нас і літописні назви,
і їх локалізації.

Однак подібний погляд хибний. Був час, коли літописна номенклатура 
київської топонімії була практично цілковито втраченою. Ті нечисленні вчені, які 
намагалися з’ясувати розташування вичитаних з літопису назв київських уро-

Продовження. Початок див.: Київська старовина. — 1997. — № 5.



ЗАМІТКИ З ІСТОРИЧНОЇ ТОПОГРАФІЇ ДОМОНГОЛЬСЬКОГО КИЄВА 145

Фрагмент плану Києва 1638 р. Із книги О. Кальнофойського «Тератургіма»

чищ, не могли відшукати старожилів, які здатні були б зарадити справі. Тогочасні 
кияни не мали жодного уявлення про старовинні назви та їх локалізацію. Саме з 
такою ситуацією зіткнулися учасники першої історико-археологічної експедиції 
до Києва О.І. Єрмолаєв та М.К. Бороздін. 1810 року вони з розчаруванням, а то й 
роздратуванням відзначали, що милої їхнім серцям літописної номенклатури, 
з ’ясування котрої вважали чи не найголовнішим завданням експедиції, практич
но ніхто в усьому Києві не знає: «Должно отдать справедливость малороссиянам, 
что нет ничего несноснее, как их о чем-нибудь спрашивать. Они ничего не знают, 
даже и таких урочищ, которые от их жилищ не далее версты или двух разстояния 
имеют, и мимо которых они почти ежедневно ездят»1. Наївно очікуючи черпати з 
«живого предания», вони змушені були вдаватися в кращому разі до тлумачення 
пізніх документів, але переважно — до фантазії та імовірних припущень. З доку
ментів цієї експедиції дізнаємося, як насправді «відновлювалася» літописна но
менклатура, якими засобами і з якою надійністю:

«Вообще, я (О.І. Єрмолаєв. — О.Т.) думаю, что нынешняя наша поездка для 
истории и древней географии будет полезнее прошлогодней. Нам удалось уже 
отыскать многие урочища, упоминаемые в летописях, как например, Сельцо 
Предславино на Лыбеди, где был дворец Рогнеды или терем. Место, где был по
гребен половецкий князь Тугоркан, тесть вел[ико]го князя Святополка П-го. В 
известной здесь горе Скавке я не подозревал упоминаемой Нестором Щековицы, 
но убежден в том грамматою польского короля Сигизмунда III, писаною в 1619-м 
году. Озеро Долобское и река Золотча, близ которой неоднократно бывали княже
ские съезды, и теперь еще существуют, но почти никому из здешних жителей не
известны, однако же древними грамматами очень обстоятельно приурочены. 
Церковь и монастырь св[ятого] Феодора, построенная вел[иким] князем Мстисла
вом 1-м ныне не существует, даже место, где они находились неизвестно здешним 
обывателям. Нам удалось отчасти с помощью старинного Патерика, печатанного
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на польском языке в 1638-м году определить место их, и кажется, со временем 
можно будет сделать топографический план древнего Киева»2.

Утруднення Єрмолаєва не важко зрозуміти. Глибина народної пам’яті, як вип
ливає із його реляції, була меншою за сто років. Руїни Федорівського монастиря 
стояли ще на початку XVIII ст. і лише тоді були розібрані на камінь для ремонту 
Софії, але вже 1810 р. про це ніхто не знав. Локалізацію ж монастиря (як, треба га
дати, і деяких інших урочищ) імовірно підказав подорожнім Максим Берлінський 
(тут характерно, що Єрмолаєв посилається на план Києва при Патерику видання 
1638 р. — помилка, як зазначав ще Закревський, характерна саме для Берлінсько
го)3. Так само, здається, Берлінським же Єрмолаєв «был убежден» у розташуванні 
Щекавиці, оскільки грамота, на яку він посилається, не містить жодних топо
графічних прив’язок, але вона є саме тією, на яку посилався й Берлінський, пишу
чи про Щекавицю як Скавику4. (Своєю чергою, Берлінський, схоже, спирався на 
локалізацію, зроблену в так званому «Описі рік, озер, боліт та гір Київської гу
бернії» 1785 р.5, який буквально цитує Синопсис6).

У якому ж стані перебувало у середині XIX ст. «предание», можемо уявити з 
історії, записаної Андрієм Миколайовичем Муравйовим. Сентиментально мандру
ючи Києвом, скрізь шукаючи залишки старовини, столичний турист зайшов на 
«Олегову гору»:

«Престарелый священник, украшенный сединами, стоял над свежею моги
лою, только что совершив панихиду. «Где здесь Олегова могила?», спросил я; 
«Здесь столько могил», отвечал старец, «где ж найти ее!» «Я спрашиваю о князе 
Олеге!» «Разве о княгине Ольге», возразил он, «спросите об ней на Старом Кие
ве». «Но летопись и любители древности указывают могилу Олегову на горе Ска- 
вице», сказал я опять почтенному старцу. «И так пусть же справятся они лучше 
с летописями, и придут сами указать ее на этом обширном кладбище, где об Оле
ге нет и помину!» Мне хотелось спросить о некоторых соседних урочищах, кото
рые, впрочем, мало известны летописными своими именами жителям Киева. 
«Позвольте мне еще обеспокоить вас одним вопросом», сказал я, «где здесь гора 
Уздыхальница?» «Вы, верно, из столицы», отвечал он с радушною улыбкою,
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«Все приезжие обыкновенно пытливы и доискиваются таких мест и имен, о кото
рых мы, природные жители, никогда не слышим. Что за Вздыхальница? Всякая 
гора покажется такою, когда взберешься на нее по крутизне и не раз вздохнешь 
от усталости, как на нашу Скавицу!»7

Петербуржець точно знав, де знаходиться Щекавиця і де слід шукати Олегової 
могили, киянин же плутав Олега з Ольгою і взагалі дивувався столичним «чу
дасіям». Що насправді могла запропонувати народна пам’ять (не заторкнута вче
ними розшуками і незіпсована читанням літописних текстів), свідчить київський 
переказ (здається, кінця XIX ст.), згідно з яким назва гори «Скавика» («любите
лями старовини» ототожнена із літописною Щекавицею) походить від імені яко
гось князя на ім’я Скавика, убитого братом Лук’яном і похованого на горі8.

Шукання Олегової могили, вже прославленої О.С. Пушкіним, ставало і тури
стичною модою, і заняттям київських антикваріїв. Про це пізніше згадував 
М.О. Максимович:

«Ой ізгадай, друже милий,
Як зо мною ти гуляв 
На Скавиці, да шукав 
Віщого могили!

Так писал я отсюда нашему киево-подольському приятелю, который утер по
та над старописьменными памятниками Юго-Западной России, да и в могильной 
порохне покопался изрядно. С ним однажды, помнится, в 1856 году, ездил я на 
Щековицу чтобы посмотреть вдвоем: где могла быть там могила Вещего Олега. И 
встретился нам среди несметного множества могил позднейшего времени, преза- 
нимательный жилец соседнего удолья. Он привел нас к площадке на северо-вос
точной стороне горы, и сказал: Тут была могила Олега. — Сказал с уверенностью, 
живо мне напомнившею покойного Кондратия Андреевича Лохвицкого. Что же



148 Олексій ТОЛОЧКО

это: указание любопытного киянина, местное предание или недавняя выдумка? 
Скорей, выдумка, но об которой можно сказать великорусскою пословицею: До
гадка лучше разума; ибо никто из ученых киевоописателей не указал еще нам 
лучшего и вероятнейшего места для Олеговой могилы на Щековице»9.

Попит народжує пропозицію. Через п’ятнадцять років після Муравйова ті ж 
таки кияни покажуть місце вже без вагань і при тому пошлються на «местное пре
дание». Цікаво, що наприкінці XVIII ст. майже на тому ж місці кияни шукали б 
могили не Олега, а однієї з жертв віщого князя. Копіїст «Опису Києва 1775 року» 
В.І. Новгородцева, намагаючись продемонструвати своє знання київських древно
стей, спорядив текст коментарем про убивство Аскольда і Діра, він зазначив: «Ко- 
тораго (Діра. — О.Т.) могила, насыпанная бугром, и поныне находится в разстоя- 
нии от Старого Киева в 3-х верстах недалеко от Кирилловскаго монастыря».

Відсутність у місцевих жителів пам’яті про славну історію Києва могла драту
вати, як, приміром, Єрмолаева («нет ничего несноснее, как о чем-нибудь спраши
вать малороссиян»), могла розчулювати, як Муравйова («Мне очень понравились 
слова доброго старца, приправленные Малороссийской солью, и я спустился с го
ры Олеговой с приятным впечатлением, хотя и с неудовлетворенным любопытст
вом»10.) Вона, однак, впадала у вічі. Дивно, що на доказі «непрерывного преда
ния» вчені спромоглися так багато збудувати.

Літописну топографію Києва відновлювали антикварії, місцеві й заїжджі, 
буквально блукаючи містом та околицями й приглядаючи підхожу місцевину. 
Міркування живописності, романтичності, як свідчать нотатки перших подо
рожніх, відігравали при тому не останню роль у виборі. Важлива історична назва 
мусила неодмінно стосуватися гори, з якої відкривається краєвид, найкраще по
за містом на тлі дикої, незайманої цивілізацією природи. У Києві природа вико
нувала роль романтичних руїн зниклого міста.

«Літописна» топографія Києва, якою ми її знаємо сьогодні, є результатом ар
хеологічних розшуків антикваріїв XIX ст., з яких Єрмолаєв та Бороздін були ли
ше одними з перших. Сплеск патріотичної зацікавленості київськими старожит- 
ностями протягом 30-40-х рр. XIX ст. помножив число дилетантів, блискучих і 
ні, які займалися*не тільки розкопками решток старовини, але й «картографу
ванням» літописних місцевостей і урочищ. Протягом цих двох десятиліть старі 
назви поступово «оживлялися», поверталися із цілковитого забуття, чдсом 
навіть займаючи місце традиційних київських найменувань, так що в середині 
століття вже можна було створити не тільки історичні карти домонгольського 
Києва, але й карти сучасного міста, на яких літописні назви нанесено як акту
альні топоніми. Пізніше ці відкриття навіть закріпили в назвах київських ву
лиць, які (назви) мали паспортизувати історичну традицію: на Скавиці з ’явили
ся вулиці Олегівська і Щекавицька, на Подолі — Боричів @ік, у верхньому 
місті — вул. Ірининська (хоча дискусія щодо ідентифікації руїн, там знайдених, 
триває досі) тощо. У певному сенсі антикварії XIX ст. чинили дзеркально до літо
писців: якщо останні вигадували історичні перекази, ґрунтуючись на топонімії 
(Кий, Щек та Хорив), то перші — топонімізували історію. У середині XIX ст. 
«справедливість», тобто історичну вірогідність переказу про заснування Києва 
трьома братами уже могли підтверджувати саме назвами київських вулиць:

«Справедливость такого повествования доказывается существованием и в на
стоящее время названий разных местностей и путей, носящих имена этих брать
ев и сестры их; так и ныне существует киевская гора и гора Щекавица, улица Хо- 
ривая, пролегающая у подошвы удела Щека; существует улица Лыбедская, не за
быты названия речек Киянки, Лыбеди, Любки и проч.»11

Однією з таких «реконструйованих» назв є «Аскольдова могила». Ця назва 
згадується літописом лише один раз у вже датованій, але ще переважно леген-
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Фрагмент плану Києва. Січень 1833 р.

дарній частині, а саме — під 882 р. у відомому переказі про убивство Олегом 
київських князів Аскольда і Діра:

«И оукишл Асколда и ДирА, и нєсоша на гору и погресошА и на гор*Ь, єжє ся ныне 30- 
вєть ©угорьское, кде ныне Одъминъ ДВОрЪ. На тон могилі поставил  ̂церковь СВЯТАГО 
Николу. А ДирОВА МОГИЛА за святою ©римою»12.

Як очевидно, це літописне повідомлення не містить жодних топографічних 
орієнтирів, які б дозволяли прив’язати місцезнаходження Аскольдової могили 
до певного району київських околиць. Можна було б припускати, що в часи літо
писця відомий був якийсь курган, що мав назву Аскольдова могила (подібно до 
Ольгової могили), і цієї вказівки було цілком достатньо. Крім того, курган цей, 
за додатковим уточненням літопису, знаходився в місцевості, відомій як Угор
ське. Проте з буквального читання літопису складається враження, що жодного 
кургану в ХІ-ЧИ ХП.ст. вже не існувало, а назви «Аскольдова могила» в часи літо
писця не було. Недаремно ж він приурочував місця поховання Аскольда і Діра до 
двох церков — св. Миколая та св. Ірини. Парадоксально, але неіснуюча назва — 
«Аскольдова могила» — затулила собою дійсний київський мікротопонім 
«Угорське». Власне, саме Угорське, також згадане у наведеному фрагменті впер
ше, і є тим єдиним орієнтиром, який визначає розташування кургану. «Угор
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ське» значно важливіша назва для київської історії, неодноразово згадана джере
лами. Щоправда, невідомо, чим було Угорське — пробто урочищем, чи 
підкиївським сільцем, чи навіть частиною міста.

Більше того, невідомо, де саме знаходилося Угорське. Як не дивно, місцезна
ходження цього урочища дослідники традиційно визначали виключно за нібито 
вже відомим розташуванням Аскольдової могили. «Приблизна локалізація уро
чища, — читаємо у спеціальному дослідженні давньокиївських околиць, — у 
дослідників не викликає особливих розбіжностей. Усі погоджуються, що воно 
знаходилося десь в районі Аскольдової могили... на правому березі Дніпра»13.

Отже, чи можливо визначити, де знаходилося Угорське?
Наступна згадка цієї назви так само міфічна, як і перша:
«В лЄтО 6406. ІДОША Оугрє мимо КИЄВА горою, еже СЯ 30ВЄТЬ НЬІнЄ  Оугорьское И при- 

шедше к а  Дніпру, с т а ш а  в є ж а м и , б Є іііа во ходящє, яко и Подовци. И пришедше от 
ВТ»СТОКА И оустремишлся ЧЄрЄСА горы ведикыя, иже ПрОЗВАШАСЯ горы Оугорьскыя»14.

Зрозуміло, це псевдоісторичне пояснення походження назви, цілком у стилі 
середньовічної історіографії, навряд чи заслуговує на довіру і є лише черговою 
топонімічною легендою літопису15.

Кілька разів Угорське відзначилося протягом XII ст. Саме тут почалися відомі 
події київського заворушення 1146 р. після смерті Всеволода Ольговича. Призна
чений ним новий київський князь Ігор Ольгович саме під Угорським на вічі «уря
джався» з киянами про умови свого майбутнього княжіння:

«Они же (кияни. — О.Т.) рекошл: Княже, рлди ся имемь. И пояш а  Игоря в К и євЄ, 

йде с ними п о д а  ©угрьскии и с а з в а  К иянЄ  вси. Они же вси цЄ ловаш а к немоу крестА»16.
Хоча й цей літописний фрагмент не дає підстав для локалізації Угорського, 

деякі спостереження усе ж можна зробити. З буквального його прочитання може 
скластися враження, що літописець вважав Київ і Угорське нетотожними пунк
тами (кияни взяли Ігоря в Києві і повели його під Угорське, де й скликали зібран
ня). Однак це місце (в читанні Іпатіївського списку) явно пошкоджене. По-пер
ше, Ігоря кияни мали «пояти» не в Києві, а у Вишгороді, де помирав Всеволод, 
по-друге, частини речення граматично не узгоджені. Хлєбніковський список де
що інакше передає події:

«И П0ЄХАША Игоръ в К ь іє в а , йде с ними п о д а  ©угорскыи И САЗВА К іаньі всЄ»17.
3 такого читання випливає, що Угорське нібито мало знаходитися безпосередньо 

в Києві (Ігор їде до Києва і тут, під Угорським, скликає віче). З погляду загального ро
зуміння подій таке читання виглядає логічнішим: вічові зібрання в Києві невідомі за 
межами власне міста, тим більше у такій віддаленій місцевості, як Угорське (коли 
вважати, що сучасна його локалізація істинна). Крім того, Ігор рухався з Вишгорода, 
отже, не міг оминути Києва, де й логічно було б скликати віче. Адже усього через два 
дні, повернувшись із Вишгорода, наступне віче Ігор скликатиме на Ярославовому 
дворі18.

Те, що обидва віча збиралися Ігорем на князівських дворах, підтверджується 
й наступною згадкою Угорського, під 1151 р. Тоді, поділивши владу між собою, 
Ізяслав Мстиславич та Вячеслав Володимирович зайняли різні резиденції:

«Из я с д а в а  же с В яч єсл аво м а  сЄ д є  в а  К и євЄ . В яЧЄСЛАВА же НА белицам  ДВ0рЄ, А 

И з я с д а в а  п о д а  ОугорьскимА»19.

Востаннє Угорське згадується під 1161 р. в описі невдалої оборони Ростисла
вом Мстиславичем Подолу:

«Нача  И з я с д а в а  подкы рядити с а  врАтьею и доспЄ в а , йде к а  Подолью, а Р о сти 

сл ава  СТ0ЯШЄ СА Андреевичем ПОДлЄ  столпье, ЗАГОрОЖеНО ВО БЯШЄ ТОГДА СТОЛПИЄМА от  

горы ОЛИ И ДО ДнЄпрА.[...] И НАЧА ОДАЛАТИ ИЗЯСЛАВА, ОуЖЄ ВО ПОЛОВЦИ Ва Є з ДЯХУ В ГО

РОДА, просЄключе столпие, и за ж го ш а  дворА Л и х а ч є в а  попова  и Р ад ьславль . И побЄ го- 

ш а БерендичЄ КА ©угорьскому, а друзии к З о л о т ы м а  воротомА»20.



Важко здобути щось конкретне щодо локалізації Угорського на підставі цього 
повідомлення. Варто проте звернути увагу, що бій власне точився на північній 
окраїні Подолу (Ізяслав Давидович рухався з Вишгорода), укріпленої 
«столпієм»21. Якщо приймати сучасну локалізацію Угорського, важко собі уяви
ти, як могли тікати в тому напрямку Берендеї. Зробити це можливо було або ж 
продираючись через усе місто (тобто через Поділ і верхнє місто, бо дороги до Пе- 
черська з Подолу не існувало), або ж навколо Києва. У такому разі ніяк не мину
ти Золотих воріт, але ж літописець наполягає, що до Золотих воріт тікали інші 
загони Берендеїв, не ті, що прямували до Угорського.

Підсумовуючи цю частину спостережень, звернемо увагу на прикметну обста
вину: кожного разу Угорське згадується в контексті руху з півночі на південь. З 
півночі Дніпром ід. Олег, з Вишгорода прямує в Київ Ігор Ольгович, на п.инічно- 
східній околиці Подолу точиться бій між Ростиславом та Ізяславом Давидови
чем. Здавалося б, саме у північно-східній частині Києва (або на його північно- 
східній околиці) варто було б шукати локалізації Угорського.

Щоправда, існує ще одне літописне повідомлення, яке ніби поміщає Угорське 
в контекст південних околиць Це знаменитий опис оборони Києва Ізяславом 
Мстиславичем від Юрія Володимировича 1151 р.:

«А Кооуеве и Торчи и Печен^зи тоудд с т а ш а  о т  З олотых воротъ по т 'Ь м ъ  огородомъ 

до Лядьскихъ воротъ, А 0ТТ0Л*Ь ОЛИ и до К лова И ДО БереСТОВАГО И ДО Оугорьскихъ воротъ 

И ДО Дн'ЬпрА»22.

Згадані тут Угорські ворота, зрозуміло, було трактовано як браму в системі 
окремих укріплень навколо Угорського, можливо, звернену до Дніпра (у цю бра
му мав впадати гіпотетичний узвіз від річки до Угорського)23.

Це, власне, єдине свідчення, яке наводить на думку про південне розташуван
ня Угорського. Однак тлумачення Угорських воріт як брами в укріпленнях, що 
нібито оточували це урочище, не єдино можливе. За середньовічною традицією, 
назви воріт походили від назви кварталу, що безпосередньо межує з ними, або від 
назви дороги, що виходить з них. Саме так було названо відомі Жидівські ворота 
Києва24. Такого ж походження назва Подільських воріт у Копиревому кінці, зга
даних під 1202 р.25 Можливо, що й Лядські ворота, як припускало чимало 
дослідників, також названо від польського кварталу26. Таким чином, ворота не 
могли б бути названі Угорськими, якщо вони розташувалися в укріпленнях на
вколо Угорського, як не було й «Київських» воріт у київських укріпленнях. Тут 
варто згадати висловлювану вже думку, що Угорське одержало назву від ком
пактного поселення мадярів — чи то Купців (Д.С. Лихачов), чи то ремісників 
(М.Ю. Брайчевський, П.П. Толочко). Крім того, у повідомленні Повісті времен- 
них літ під 882 р. про місце Аскольдової могили на Угорському насторожує 
вказівка на «Ольмин двір». Загальним правилом літописця було орієнтувати 
київську топографію (в тому числі міфічну) за дворами, що знаходилися всере
дині міста.

Варто відтак замислитися, чи не існувало в Києві угорського кварталу («Угор
ский») і, відповідно, ще одних воріт («Угорские ворота») в системі київських 
укріплень?27

Як стверджено вище, більшість літописних повідомлень про Угорське так чи 
інакше асоціюють цю назву з північною київською околицею. Що ж змушувало 
дослідників вперто шукати Угорське саме на Печерську? Відповідь очевидна: 
зв’язок Угорського з Аскольдовою могилою. Оскільки ж здавалося, що розташу
вання Аскольдової могили відоме, з локалізацією Угорського на колишній тери
торії Микільського монастиря не виникало проблем. Але чи так твердо ми 
знаємо, що Аскольдова могила колись знаходилася саме там, де знаходиться сьо
годні? Якого походження ця традиція?
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Почнімо з традиції вченої. Сучасні дослідники, як ми бачили, «усі згоджують
ся», що могила Аскольда знаходилася нижче Микільського монастиря, але не роз
кривають своїх мотивів, саму згоду, очевидно, вважаючи доказом. Так само й М.І. 
Петров у минулому столітті обмежився простою констатацією: «В период уделов 
здесь (на Печерську. — О.Т.) нередко упоминается урочище Угорское, с дворцом, в 
котором бывали иногда княжеские съезды, а под ним, на склоне к Днепру, стоял 
древний Пустынно-Никольский монастырь, на нынешней Аскольдовой могиле»28.

Значно докладніше висловився М. Закревський. Полемізуючи з думкою 
А. Шльоцера та М. Карамзіна про те, що Угорське є не що інше, як Поділ, він впев
нено стверджував: «Аскольдова могила есть древнейшее и до сих пор сохранившее
ся между жителями Киева название одного урочища, которое есть не что иное, как 
часть высокого и стремнистого правого берега реки Днепра и уступ Печерской горы, 
против того места, где проток Черторыя соединяется с Днепром. Урочище сие нахо
дится, по течению реки, выше Киево-Печерской Лавры, отстоя от оной к северу на 
550 сажен; оно лежит почти под самим Пустынно-Николаевским монастырем, и по 
течению же Днепра, ниже Подола, отстоя от Братского монастыря к югу на 1815 са
жен. Мы, киевляне, по непрерывному преданию, Аскольдову могилу называем и 
Угорьским урочищем, которое находится, по течению Днепра, также ниже и Старо
го Киева, отстоя от Софийскго собора на юговосток на 1530 сажен»29.

Точні виміри відстаней, звичайно, додані тут задля наукоподібності. Адже 
жодних інших підстав, крім «непрерывного предания» з IX ст., у М. Закревсько- 
го насправді не виявилося. Чого варта така традиція, ми бачили вище. Звідси й 
категоричність тону, покликана замінити раціональні докази.

Утім, схоже, Закревський не з розпитів старожилів почерпнув свої відомості. 
Йому відома була ще 1811 року опублікована стаття М.Ф. Берлінського «О моги
ле Оскольдовой в Киеве», де той і розташовував Угорське саме нижче 
Микільського монастиря. Тотожне твердження М.Ф. Берлінський повторив і в 
набагато пізніше виданій «Історії міста Києва». Подібним же чином розташовано 
Аскольдову могилу й в «Обозрении Киева» І. Фундуклея (1847 р.)30.

Таким чином, традиція приурочувати місце поховання князя Аскольда до 
місцевості, належної Микільському монастиреві, дійсно існувала в Києві. Але 
коли вона виникла?

Згадуваний вже О. Єрмолаєв 1810 р. зазначив: «Прочие наши занятия состоят 
в определении древних киевских урочищ, упоминаемых в летописях.[...] С помо
щью монастырских граммат и Магистратского Архива некоторые урочища с до
вольною вероятностию уже определены. Но по сие время не можем мы совладать 
с Угорским урочищем, близ которого приставал князь Олег 1-й, на котором погре
бен Оскольд и чрез которое проходили Угры или Венгры в Х-м веке. Предание, 
кажется, Николаевскими монахами выдуманное, полагает его так, где находит
ся Николаевский Пустынский монастырь; но меня некоторые обстоятельства за
ставляют думать, что Угорское было выше Киева, в чем мы с Константином] 
Матвеевичем] по сие время не могли еще согласиться»31.

Дуже імовірно, що й у цьому випадку інформацію про Аскольдову могилу та 
Угорське Єрмолаєву та Бороздіну повідомив Берлінський, хоча того знову не згада
но (тут характерна вказівка на зв’язок Угорського із літописним переміщенням ма
дярів, це було головною ідеєю статті Берлінського 1811 р.). Єрмолаєв, як видно, 
етимологію прийняв, а щодо локалізації продовжував сумніватися. Безвідносно до 
того, чи правильним був його власний здогад (хоча, як ми бачили, деякі підстави 
для подібних висновків таки існують), він, можливо, завдяки своєму аутсайдерст- 
ву вірно визначив джерело «предания» — Пустинно-Микільський монастир.

Подібний же скептицизм (і того ж 1810 року!) висловив і інший подорожній, 
князь І.М. Долгорукий:
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«Говорят, что на самом этом месте (тобто на території Микільського монасти
ря . — О.Т.) Оскольдова была могила: живых и достоверных знаков нет, одно уве
ряет предание, или общая сказка. Но кто знает истинну? Что Оскольд кости свои 
оставил в Киеве, это верно, но тут ли, где Никольский монастырь, позволено 
усомниться: может быть и полверсты выше, или ниже»32.

Чому для Микільського монастиря важливо було володіти Аскольдовою могилою? 
Щоб відповісти на це питання, слід зробити екскурс до історіографії XVII ст. До того, 
як у XIX ст. було реконструйовано ту топографію домонгольського Києва, яку сьо
годні прийнято вважати науковою, існував інший шар історичної топографії, сконст-1 
руйований протягом XVII ст. попередниками київських антикваріїв. Пізніше цей шар 
було витіснено з історичних уявлень, хоча багато чого з тієї, переважно легендарної то
пографії було оголошено «непрерывным преданием» і лягло у підвалини академічних 
студій. Зв’язок між двома названими візіями сьогодні мало усвідомлюється, і, отже, 
міра легендарності «наукової» топографії домонгольського Києва не береться до ува
ги. До питання, що служило з’єднувальною ланкою між «літописною топографією» 
XVII ст. та «науковою» топографією новітніх часів, ще повернемося.

З буквального читання статті 882 р. (і у версії Лаврентіївській, і Іпатіївській) вип
ливає, що церкву св. Миколи на місці поховання Аскольда поставив Олег, а пізніше, 
вже в часи літописця, тут був двір якогось Ольми. Оскільки ж вірогідність споруд
ження Олегом церкви малоймовірна, треба гадати, що місце дещо пошкоджене і у 
найдавніших версіях ім’я того, хто спорудив на Угорському церкву св. Миколая бу
ло пропущене. Проте у пізніших літописах заслуга побудови церкви належить само
му цьому Ольмі, хто б він не був33. Важливим для нас, однак, є читання так званого 
Тверського збірника — літопису, що протягом XVII ст. мав популярність у Києві. 
Свідомо чи з необачності редактор цього літопису замінив ім’я Ольми на співзвуч
не — Ольга, так що виходило, ніби церкву св. Миколая над могилою Аскольда поста
вила перша руська християнка34. Ця помилка перейшла до українського хроногра
фа35, а звідти — й до знаменитого Синопсису Інокентія Гізеля:

«И погресошл Оскодда на rop*fc, на нєнжє потомъ вєднкая княгиня Ольга, окрєстив- 
шися, первую церковь СВЯТАГО Шкоды в Кіеві; ПОСТАВИ»36.

У версії Синопсиса, отже, не тільки перша християнка спорудила церкву, але 
ця церква була, до того ж, і першим християнським храмом Києва.

У такому вигляді місце поховання Аскольда набувало небуденного значення 
для київських православних, які протягом XVII ст. настійно відшукували 
коріння сучасних їм інституцій у «княжих часах».

На походження з передмонгольських часів претендував і Микільський монас
тир. Час заснування Микільського монастиря невідомий. Його існування в домон- 
гольський час дуже проблематичне, а достовірні відомості про нього з’являються 
лише від другої половини XV ст.37 Як випливає з документів XVI ст., місцевість, на 
якій сьогодні дослідники розташовують Угорське, називалася «Долгою нивою» і 
належала Печерському монастирю, а пізніше була ним обміняна і перейшла у во
лодіння Микільського монастиря38. Сам же монастир до 1690 р. знаходився ниж
че — власне, там, де нині розташовують Аскольдову могилу. Це місце з церквою 
св. Миколая вже у XVII ст. називали «старим« або «ветхим» монастирем. На тери
торії ветхого монастиря існувала давня дерев’яна церква св. Миколи. Саме її (або її 
попередницю) й було ототожнено із тією першою церквою Русі, за збігом — також 
св. Миколая, яку на могилі князя Аскольда нібито заснувала княгиня Ольга.

Безсумнівно, під впливом цієї легендарної історії початків Микільського мо
настиря вперше виникає й сама назва «Аскольдова могила», невідома давнім 
літописам. Пам’ятки першої половини XVII ст. ще вагаються, як саме називати 
місце смерті Аскольда — український переклад Хроніки М. Стрийковського по
милково називає його «Ігорським» (замість «Угорського»)39, а автор Хроногра
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фа, переписуючи цей текст, просто лишає місце порожнім. Синопсис же вперше 
вводить назву «Аскольдова могила»:

«Яко солнцемъ тл\у идолослужєнія прогнд и омрдменныя просвіти, и въ Кієв'Ь пер
вою отъ севе церковъ СВЯТАГО НІК0ЛАЯ н а  Осколдовои могилі ПОСТАВИ»40.

Ця ж назва присутня й у створеному близько цього часу літописному збірни
кові, відомому як Збірник Кощаківського, хоча його редактор подав власний здо
гад щодо причин заснування церкви:

«И выскочивши войско Игорово ИЗ ЛОД'Ьи ^ВИША ІУ сколда и Дирл, И Н^СОША И)(Ъ НА гору и 

ПОГр'йвОША, еже И Ntrfe зоветсід W ckoaaoba МОГИЛА, идеже ест дворъ W a m h h , н а  т о й  м о г и л і  

W aMA ПОСТАВИЛ црковъ СТОГО Николы, БО ОКрСТИЛСІА ВЫЛ прежде W T попа тоеи церкви»41.

Проміжок між часами Ольги та історичним Микільським монастирем не ли
шився незаповненим. Микільському монастирю було створено «справжню» 
історію, засновану, цілком у стилі XVII ст., на кількох співпадіннях. Історія ця 
при тому долучала до Пустинно-Микільського монастиря декілька дуже важли
вих персонажів давньоруської історії: св. Феодосія Печерського, київського кня
зя Мстислава Володимировича та Андрія Боголюбського. Так, житіє св. Феодосія 
вказує, що мати святого постриглася у монастирі, вибраному для неї св. Ан- 
тонієм: «Пусти (Антоній. — О.Т.) ю въ манастырь женьскый, именуемъ святааго 
Николы»42. Жіночий монастир, цією подією пов’язаний із біографією одного із 
засновників Печерського монастиря, було ототожнено із Пустинно- 
Микільським. Сильвестр Косов 1635 р. навіть вказував його місцезнаходження: 
«па ten czas Monaster panieński byi tam, gdzie dzitb winograd przy monasteru 
Pustynnym ьь Nikoly, iako fundamenty teraz гпаж>43.

Виданий 1674 року Лаврою «Синопсис» стверджував, що Андрій Боголюб- 
ський, надавши Печерському монастирю місто Василів, «родину преподобнаго 
отца нашего Феодосія Печерскаго», додав до цього «и монастыръ святителя Хри
стова Николая Чудотворца, таможде лежащий. Архимандриту же Печерскому 
тогда бывшему и напотомъ быти имущему совершенную властъ и правленіе оут- 
верди м^ти надъ Пустыннымъ Ншолскимъ монастыремъ въ Кіев'к»44. Джерелом 
тут є відомий лаврський фальсифікат — легендарна грамота Андрія Боголюб
ського, датована 1159 р.

Прикметно, що конструювання легендарної давньоруської історії Пустинно- 
Микільського монастиря, як очевидно із останнього повідомлення, має безпосе
редній зв’язок із тривалими намаганнями Лаври утвердити над ним свою владу. 
Остаточно Пустинно-Микільський монастир було підпорядковано Лаврі ко
ролівською грамотою 1633 р.45 Саме після вдалого для Печерського монастиря 
вирішення давньої суперечки і виникає цей «благородний родовід» монастиря, 
де перша християнка закладає першу на Русі церкву, де постриглася у черниці 
мати Феодосія Печерського, де церкву будував син Мономаха.

Варто пам’ятати, що київських православних ідеологів XVII ст. у їхніх історич
них розшуках, з літописної топографії у тому числі, цікавила не абстрактна мож
ливість відновлення колишньої величі й слави Києва княжих часів, не намагання 
сполучити своє нинішнє доволі жалюгідне місто з тією гігантською столицею Русі, 
якою Київ був до монголів, а передусім (можливо, навіть виключно) можливість 
«прив’язати» існуючі споруди і місцевості до сакрального моменту «благочестиво
го початку» — до моменту встановлення християнства. Отже, усі зусилля, напри
клад, Петра Могили — його археологічні дослідження і його реставраційні проек
ти — були здійснювані над спорудами, які або походили від часів Володимира, або 
вважалися такими. Могила здійснював розкопки Десятинної церкви, її ж віднов
лення. Він відновлював Софійський собор, який, судячи із напису, також вважав
ся реліктом Володимирової епохи; реконструював Спаську на Берестовім церкву, 
яка (через хибну інформацію Стрийковського) вважалася будівлею Володимира.



Словом, могилянська епоха відновлювала не літописну топографію Києва взагалі, 
а спеціально ту топографію хрещення, яку в XVII ст. могли собі уявити. Саме в се
редині XVII ст. виникає й низка топографічних легенд, «зав’язаних» на Володими- 
рове хрещення: походження назви Видубичів від вигуків киян при поваленні Перу
на, назви Хрещатицького ручаю як нібито місця хрещення Володимиром своїх 
синів, розташування Михайлівського монастиря поблизу урочища Чортове Бере- 
мище, яким волокли Перуна тощо46.

Однак домінуюча у XVII ст. концепція хрещення Русі на часи київських 
князів покладала, власне, два хрещення: остаточне Володимирове і попереднє 
княгині Ольги. Місця, споруди й інституції, які можна було пов’язати з іменем 
цієї княгині, набували особливого значення.

Саме від цієї історичної топографії XVII ст. видають свою залежність ті 
несміливі і слабенькі спроби розшуків у галузі київських старожитностей, які 
здійснювалися наприкінці XVIII ст. Історико-топографічні описи Києва цього ча
су в історичній частині переважно залежні від Синопсису. Ті ж відомості, які не 
запозичено із джерел XVII ст., є або результатом непорозумінь, або ж власних 
довільних домислів укладачів описів. Так, наприклад, автор «Географического 
описания города Киева» (1775 р.) поручник Вас. 1в. Новгородцев писав, що 
міфічні брати-засновники Киева спорудили місто «над рекою Днепром, на горе, 
которая називалась Зборичев... И думать надобно, что означенная гора Зборичев 
есть та самая, где апостол Андрей крест поставил...»47

У описах Києва кінця XVIII ст. знайдемо усі топографічні легенди, наявні в Си
нопсисі (і навіть із посиланням на Синопсис): про назву Хрещатика, Видубичів то
що. Знайдемо тут і локалізацію Аскольдової могили на території Микільського 
монастиря, і при тому вже як епізод із «ранньої історії» цього останнього. Так, 
«Ведомость о числе стоящих в городе Киеве монастырей», укладена 1784 р. і 
пізніше з’єднана із Описом Новгородцева (через що помилково видана під його 
іменем48), стверджувала: «Церковь старинная того ж святителя Николая об одном 
престоле на нижней горе к реке Днепру. При сей церкви был первобытный Киево- 
Пустынно-Николаевский монастырь, прежде лета от созд[ания] мира 6463-го, а от 
Р.Х. 955-го устроен видно так, как явствует в книге «Синопсис», при император
ской Академии наук 1746 года напечатанной на листе 25, что по убиении Олегом 
князей киевских Оскольда и Дира погребоша Оскольда на горе, на ней же потом 
великая княгиня Ольга, окрестившись, первую церковь святителя Николая в Ки
еве поставила»49. Тотожне читаємо й у складеному наступного року «Описі рік, 
озер та гір Київського намісництва»: «6-я. Гора, ниже Старой Киевской горы, при
мечания достойна следующим: 1-е. Что на оной стоит императорский дворец с ре
гулярным садом. 2-е. Николский монастыр, обновленный в 1690 году. Древней же 
стоял на уступе оной горы, где и ныне деревянная церковь еще стоит, о коем мона
стыре из летописей значится, что по убыении российским князем Олегом князей 
киевских Осколда и Дира, тела погребены ихъ на сей горе. На ней же потом, вели
кая княгиня Олга окрестившися, первую церковь святаго Николая поставила, на 
самам том месте, где и ныне на уступе горы состоит деревянная»50.

Єдиною, на перший погляд, вольністю, яку дозволили собі проти XVII ст. опи
си Києва, було помилкове ототожнення спорудженої Мстиславом Володимирови
чем у Новгороді Великому церкви Миколи (на Опоках) із Микільською так званою 
Слупською церквою: «Другая церковь во имя святителя Николая — вне монасты
ря, за оградою, об одном престоле, называемая Слуповая. Оная церковь, по лето
писцу св. Нестора. 1073 года сочиненному, знать, что в 1113 году князь киевский 
Мстислав Владимирович Моновахович в Винограде каменную церковь святаго 
Николая, невотдаль Печерскаго монастыря, заложил на сем месте, как с примеча
ния сказывается»51. Утім, треба гадати, і ця інформація якимсь чином залежить
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від лаврського історизування, бо згадує, як і А. Кальнофойський, «Виноград». 
Яким саме чином, легко здогадатися. Св. Нестор не писав літопис 1073 року, та й 
у жодному літописі, йому приписуваному, ми не знайдемо повідомлення, на яке 
посилається автор. У жодному, крім одного — Густинського літопису, окремі спи
ски якого якраз і зазначають, що його написано св. Нестором 1073 р. Два списки 
цього літопису — один переписаний 1764 р. для митрополита Арсенія Могилянсь- 
кого, другий 1766 р. також при Софійській кафедрі — і є джерелом помилки. У 
них читаємо: «Въ л^то 6621. 1113. Мстиславі* Володимеричъ заложи въ Винограді 
(замість «в Новгороді. — О.Т.) црков каменную с(т) Николи». Чому саме ці два спи
ски замінили правильне «в Новгороді» на помилкове «въ Винограді»? Протогра
фом обох списків, як дізнаємося, був рукопис, створений 1754 р. «въ Кіевопустьін- 
нониколаевскомъ мн^тьцгЬ».

Багато чого з цієї легендарної київської історії увійшло до наукового обігу 
XIX ст. Цінність «Аскольдової могили» для дослідників і громадськості того ча
су підвищувалася переконанням, яке йде від В.М. Татищева, ніби перше хрещен
ня Русі відбулося за Аскольда, і цей князь сам був хрещений під іменем Миколая 
(щоправда, натяки на це знаходимо вже у XVII ст., наприклад, у Патерику Иоси
фа Тризни)52. Наукову літературу першої половини XIX ст. часом важко 
відрізнити від любительських писань, відтак сконструйоване минуле і Аскольдо
вої могили, і Микільського монастиря стало надбанням широкої публіки, споря
джене тут ще й деякими додатковими деталями. Так, згадуваний вже А.М. Му- 
равйов 1844 р. так викладав історію Аскольдової могили:

«Место сие, прославленное мученическою смертию первого христианского кня
зя и погребением первой христианской княгини, доселе слывет в предании Осколь- 
довою могилою и глубоко уважается народом. Здесь, еще во дни язычества, благо
честивый вельможа Ольма соорудил убогую церковь во имя святителя Николая, те
зоименитого убиенному Оскольду, и здесь повелела Ольга пресвитеру Григорию 
втайне погребсти себя во избежание языческой тризны сына своего; отселе благоче
стивый внук перенес торжественно нетленные мощи сей первой денницы земли 
Русской в великолепную церковь Десятинную, куда отошел на вечный покой и сам 
он, солнце России. На живописном скате Днепровского берега, на отдельном хол
ме, как бы отшатнувшемся от первобытной горы, для подножия священному па
мятнику, -доселе стоит церковь во имя чудотворца; недавно сооружена каменная 
вместо малой деревянной, которая непрестанно обновлялась со дня смерти Оскол- 
довой, не смотря на все бурные перевороты многострадального Киева»53.

Без сентиментальності, але із значно більшою фантазією підсумовував «за
гальновідому» історію Аскольдової могили М. Сементовський:

«На могиле Аскольда, как полагают древние и современные писатели, 
в. к. Ольга, по принятии св. крещения, построила церковь во имя св. Николая; 
вероятно та церковь была первая в Киеве. Также существует предание, утвер
жденное многими веками, что в.к. Ольга, умершаяJB..96SL г. в Вышхародог-ногре- 
бена по ее завещанию, пресвитером Григорием в той же церкви. В 971 г. Асколь- 
довая церковь разорена Святославом I, и потом устроена, как можно полагать, 
уже при в. к. Владимире, который в 999 г. перенес из той же церкви в созданную 
им Десятинную прах в. к. Ольги. В 1036 г. при Аскольдовой церкви существовал 
женский Николаевский монастырь, в котором была пострижена мать преподоб
ного Феодосия и проводила в нем иноческую жизнь. В XII столетии женский мо
настырь заменен мужеским.[...] Сохранилось предание, что в 1113 г. в. к. Мсти
слав Владимирович, сын Мономаха, производя в той местности ловы, в поздний 
час времени заблудился в чаще дремучего леса. Ища дороги, он нежданно был по
ражен ярким светом, и когда приблизился к тому месту, откуда исходил свет, то 
увидел образ святителя Николая, стоявший на высоком пне дерева, у самой доро-
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ги, которую он искал. В знамение такого чудного явления Мстислав построил у 
того пня церковь и при ней учредил Никольский мужеский монастырь, переве
денный им сюда с Аскольдовой могилы. [...] В 1174 г. Андрей Боголюбский мо
настырь этот подчинил Печерскому монастырю»54.

Тут цікаво, як текст поступово обростає додатковими легендарними відомо
стями і домислами, замаскованими під учені висновки, споряджені датами. 
Прикметно, що автор педалює тему «предания» як вірогідної основи знання. 
Можливо, в умовах минулого століття, коли завдяки романтизмові збирання на
родних переказів і легенд було не тільки модою, але й серйозним науковим занят
тям, це виглядало поважно. На наше щастя, завдяки Сементовському, можемо 
судити про «глибину» народної пам’яті. Непорозуміння із Мстиславом Володи
мировичем з’являється в середині XVIII ст., а з  побудовою монастиря на новому 
місці виявляється зв’язаним не раніше 80-х рр. того ж століття. Отже, уся барви
ста легенда про лови і видіння не може бути старшою за початок XIX ст.

Кумедно, але коментатори сучасного видання Описів Київського намісництва, 
заперечуючи вірогідність побудови Мстиславом Володимировичем Микільської 
церкви 1113 р., в усьому іншому слідують за лаврською легендою: «За свідчен
ням літопису Нестора, свій початок Києво-Миколаєвський (Микільський) Пус
тельний (так у тексті! — 0,.Т.) Слупський монастир брав від церкви, котру збуду
вав Ольма на місці вбивства у 882 р. київського князя Аскольда, що мав христи
янське ім’я Миколая. За літописом (! — 0.7і.) у першій половині XI ст. тут був 
розташований Миколаївський жіночий монастир, у котрому померла черницею 
мати одного із засновників Києво-Печерської лаври — Феодосія»55. Авторами 
приміток вказано Т.Ю. Гирич, О.І. Гуржія, П.М. Саса. «Непрерывное предание», 
отже, триває.

IV. Д Е  ЗНАХОДИЛАСЬ «ТУРОВА БОЖНИЦЯ»?
Турова божниця згадується лише єдиний раз в Іпатіївському літописі, зате за 

досить драматичних обставин. Мається на увазі стаття 1146 р., в якій ідеться про 
непрості обставини вокняжіння в Києві Ігоря Ольговича, власне, зав’язку того 
конфлікту, який призведе до вбивства Ігоря киянами наступного року:

«Ва  оутріи же день ПрНіСТАВИСЯ Всеволода МСЦА АВГОуСТА в а  1 день, и спрятлвше 
Т'ЬлО его И ПОЛОЖИША И ВА церкви СВЯТОЮ мученику. Игорь же "ЬхА КЪ Киевоу и СОЗВА 

К іаньі вгЬ на гору на Я рославль дворъ и щЬловлшл к немоу хрестъ И ПАКЫ СЪВОКОуПИША- 

ся вси Кияне оу Тоуровы БОЖНИЦИ И ПОСЛАША по Игоря, рекоучи: Княже, ПОИДИ К НАМ. 

Игорь же поемь врлтл своего С вя то с л ав а , и ^ха к ним. И с т а  с а  дроужиною своею, а врА- 
ТА своего С вя то сл ава  посла к н и м а  оу в4іче.[...] С в я т о с л а в а  поимавь лоучшіе мужи 
К іаньі и *кхА с ними к а  врлтоу своемоу Игореви[...] Игорь же с а с^д а  с коня и щЬлова к 

нимь крстъ на всЪх их воли и на срАтьни и 4іха на об^д а . ©ни же оустремишлся на Р а т ь -

ШИНА ДВОрА ГрЛБИТИ И НА М'ЪчЬНИКЫ»56.

3 приводу локалізації Турової божниці було висловлено кілька міркувань. І. Фун- 
дуклей слідом за Максимовичем гадав, що вона знаходилася поблизу Хрещатицько- 
го ручаю, на тому місці, де за пізніми київськими версіями св. Володимир хрестив 
дванадцять своїх синів57. З часів Петрова, однак, запанувала версія, згідно з якою 
Турову божницю слід локалізувати на Подолі, на місці або поблизу пізнішої церкви 
св. Бориса і Гліба58. Ця локалізація Турової божниці настільки вважалася доведе
ною, що М.С. Грушевський, наприклад, навіть не вважав за доцільне спеціально за
гадувати и, стверджуючи, що друге віче відбулося на Подолі: «Киян скликано на 
«Ярославів двір» — головний княжий двір, «на горі», і тут знову присягнули вони 
Ігореві без всяких інцидентів. Але слідом сталось на Подолі вже неурядове віче, де по
чали люди пригадувати всякі прикрості...»59 Такої ж думки дотримується П.П. То- 
лочко, що спеціально займався питанням київських подій 1146—1147 рр.: «Із літо
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писної статті цього (1146 р. — О.Т.) року дізнаємось, що Турова божниця знаходилась 
на вічовій площі Подолу»60. Дослідник локалізував Туровську божницю неподалік 
Михайлівської Новгородської церкви. Насправді, як ми бачили, з літописної статті 
зовсім не випливає така локалізація Туровської божниці. Найімовірніше, на ідею 
розмістити її саме на Подолі справила вплив можливість ефектного протиставлення 
офіційного віча на Горі і так би мовити «народного», неофіційного — на Подолі, що 
мало віддзеркалювати дихотомію «аристократичного» верхнього міста і «демокра
тичного» посаду.

Локалізація Турової божниці, схоже, залежить від розуміння того, що являє 
собою її назва. Розвиваючи ідею подільського місцезнаходження божниці, 
П.П. Толочко запропонував версію, відповідно до якої назва Турової божниці 
пов’язана з її належністю купцям з Турова61, на гіпотетичному дворі яких вона і 
знаходилася. Додатковим аргументом тут слугувала впевненість у тому, що Туро
ва божниця розміщувалася на торговій площі, поблизу відомого новгородського 
двору з одноіменною «Новгородською» церквою св. Михайла (яка, до речі, у Ла- 
врентіївському літописі також названа «божницею»62). Таке тлумачення, хоча й 
добре вписане в «подільський контекст», суперечить, однак, формі назви бож
ниці. Утворена від «Тоуровъ» назва божниці з необхідністю мала б форму «Тоу- 
ровьская»; «Тоурова» явно є посесивом від «*Тоуръ», особового імені.

З іншого боку, ніщо не вказує на те, що Турова божниця знаходилася саме на 
Подолі. Підставою для такого припущення, але одночасно і помилкою тут є 
об’єднане тлумачення двох різних статей Іпатіївського літопису, пов’язаних з Іго
рем Ольговичем — статті 1146 р., де власне згадується віче коло Турової божниці, 
і статті 1147 р., де вказано на те, що тіло Ігоря Ольговича певний час лежало в 
Новгородській церкві св. Миколая63. Однак, як випливає зі статті 1146 р., Турова 
божниця мала знаходитися десь неподалік «Ярославового двору» (з якого 
приїздить на віче і куди повертається обідати Ігор Ольгович64) і «Ратьшиного дво
ру», який вирушили грабувати кияни безпосередньо з віча, влаштованого побли
зу Турової божниці65. У всякому разі, з буквального смислу літопису випливає, 
що Турова божниця мала розташовуватися принаймні в межах Верхнього міста. 
Точнішу локалізацію допоможе встановити етимологія назви божниці.

«Тоуръ» — явно не християнське ім’я66, і така назва церкви, справді, дивує. 
Разом з тим вважати, що божницею могла називатися будь-яка церква, очевид
но, невірно. Новітній словник дає два значення цього слова: 1) приміщення для 
богослужіння, церква (однак, судячи з прикладів, наведених у словнику на 
підкріплення першого значення, «божницею» називалася швидше домова кап
лиця67) і 2) надмогильна каплиця з іконою68. Останнє значення для нас важливе. 
Так, у Іпатіївському літописі про поховання Євпраксії Всеволодівни читаємо:

«И положено вы сть "гЬло ея в Печерьскомъ МАНдстыри оу дверми, яже къ о угу, и вчи- 

НИША НАД нею БОЖЬНИЮ»69.
Божницею називалася каплиця, споруджена на честь (на місці загибелі?) 

св. Гліба:70
«По'Ьхас™  тудл на оустьє Припети, на Давыдову вожєнку»71.
«Андреи Гюргевич и Еолодимеръ Андреевич тудл "Ьдетл от него на оустьє Припети 

къ отцю своєму на Давыдову воженку»72.
«И поиде (Ізяслав Давидович. — О.Т.) за Вышегородъ къ вожници и ту во вяше 8 

днин Дн'Ьпръ стад [...] Ту же перешедше ДнНкпръ оу воженки и поиде подкы къ 
Киеву»73.

Божницею називалася й каплиця, поставлена 1117 р. Мономахом на місці 
убивства св. Бориса:

«Тогда же много зла ствпоришл Половци около Переяслдвля, пожгоша во сєла вся и 
Летьскую вожницю святою мученику ЗАЖГОША»74.
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Наведені тексти важливі для нас і в іншому відношенні. Як видно, у південно- 
руських текстах назва божниці завжди утворювалася від імені святого, котрому 
вона була посвячена (див. також пос. 66). Це очевидним чином унеможливлює 
трактування «Турової божниці» як «церкви купців з Турова».

Отже, коли «Тоурова» є відантропонімічним посесивом, «Тоурова божница» 
має бути поминальною каплицею, спорудженою на місці смерті або принаймні в 
пам’ять про якусь людину з відповідним іменем. Однак реконструкція цього ос
таннього, запропонована в «Етимологічному словнику літописних назв...» — 
«Туръ» — навряд чи є єдиною можливістю. Відповідний посесив матимемо і в то
му випадку, коли вихідним антропонімом для його утворення був «Тоуры». За
значимо, що саме від такого імені (варяга, що прийшов «и-заморья») утворює то
тожний посесив, тільки в чоловічому роді — назву міста «Тоуровъ» — літопи
сець: «а Туры Турову, от негоже и Туровци прозвашася»75.

Однак не варто вважати, що стаття Іпатіївського літопису 1146 р. — єдиний 
текст, у якому згадується назва церкви, утворена від цього імені. Другим текстом 
є проложне житіє св. Володимира («коротке», за термінологією Серебрянського). 
Тут в описі хрещення киян на р. Почайні читаємо:

«И отътод'Ь ндремеся м^сто то святое, идеже НЫН'Ь церковь святую мученику Туро- 
BA. И ТЪ БЫСТЬ первый ХОДАТАИ НАШему СПАСЄНИЮ»76.

Свого часу ще О.О. Шахматов звернув увагу на це місце житія св. Володими
ра, вважаючи, що воно зберегло ім’я старшого з двох варягів-мучеників, убитих 
киянами 983 р. Традиційно такими вважаються Феодор та Іоанн77. Однак 
давніші проложні житія варягів знають лише ім’я сина — Іоанн, ім’я ж старшо
го — Феодор — з’являється не раніше XVII ст. 0 .0 . Шахматов вважав проложне 
житіє відбиттям досить давнього тексту, принаймні старшого за Найдавніший 
звід, що використовує схоже сказання про варягів-мучеників78. Саме цю церкву 
й можна ототожнити з Туровою божницею — поминальною каплицею, спорудже
ною на місці загибелі варягів.

Іншою можливістю є припущення, що Турова божниця була споруджена не на 
місці, де стояв двір варяга, а на гаданому (бо точно цього не знали вже в часи 
укладення Найдавнішого зводу — «и не св'Ьсть никтожє, гд*Ь положиш а я, вяху бо 
тогда чєлов'Ьцм нев’Ьголоси и погани»79) місці поховання. Це тим більш вірогідно, бо 
«Повість временних літ» зазначає, що на місці, де киянами вбито варягів, було 
споруджено Десятинну церкву:

«И б*Ь дворъ его идеже есть церковь святая Богородица, юже сд^ла Бододимеръ»80.
Існувала навіть ідея визнати зруби, знайдені під фундаментами Десятинної 

церкви, рештками будинку Феодора та Іоанна («правовірна основа», про яку го
ворить Іларіон). Втім, навряд чи варто розуміти наведену літописну фразу бук
вально. Ймовірніше Десятинний собор вказано літописцем як найпомітніший 
орієнтир (до цього треба додати, що під 6519 р. літопис повідомляє: «Принесенії 
святии вь святую Богородицю»81. Цими анонімними святими всупереч ідеї 
0 .0 . Шахматова82 треба вважати саме варягів, оскільки інших святих на Русі 
просто ще не було). Однак навіть у тому разі, коли дійсне місце смерті мучеників 
було зайняте, Турова божниця мала знаходитися не на Подолі83, ą десь у межах 
найдавнішого київського дитинця, поблизу Десятинної церкви, можливо, на 
площі Бабин торжок84.

1 Толочно О.П. Документи першої історико-археологічної експедиції на Україну / /  Київська ста
ровина. — 1998. — № 3. — С. 182.

2 Там же. — С. 185.
3 Закревский Н. Описание Киева. — М., 1868. — Т. 1. — С. 29. Насправді це гравюра, вміщена у 

Тератургімі Афанасія Кальнофойського.



1 6 0 Олексій ТОЛОЧКО

4 Берлинсъкий М.Ф. Історія міста Києва. — К., 1991. — С. 106.
5 «4-я. Гора, разделяется речкою Кудрявцем, называемая Скавица. Самая та, на коей по древним 

летописцам князь Шек построил город Шекавицу, от чего оная гора и называется Шекавица, или по- 
простому выговору Скавица* (Описи Київського намісництва 70—80-х років XVIII ст. — К., 1989. — 
С. 170).

6 «Вторый брать Шокъ или Шекъ, созда недалече Кіева градъ на гор же и нарече его Шекавица 
или Шковица отъ своего имени, иже гора и до нын тако именуется» (Sinopsis, Kiev 1681. Facsimile mit 
einer Einleitung von Hans Rothe. — Koln; Wien, 1983. — S. 163).

7 Муравьев AM. Путешествие по святым местам русским. Киев. — СПб., 1844. — С. 133—134.
8 Збірник фольклорних матеріалів О.О. Тулуба (IP НБУВ. — Ф. 209. — № 3. — Арк. 53). На жаль, 

частину рукопису з примітками до текстів втрачено, і тепер важко встановити походження тексту і 
час запису.

9 Максимович М. Письма о Киеве и воспоминания о Тавриде. — СПб., 1871. — Письмо 5. — С. 19.
10 Муравьев А.Н. Путешествие по святым местам русским. — С. 134.
11 Сементовский Н. Киев, его святыня, древности, достопамятности и сведения, необходимые для 

его почитателей и путешественников. — К., 1864. — С. 20.
12 Лав. — Стп. 23; Іпат. — Стп. 16—17.
13 Мовчан IJ. Давньокиївська околиця. — К., 1993. — С. 22. Це справді так. Сучасні дослідники 

визначають розташування Угорського майже в тотожних виразах. «Над Аскольдовой могилой распо
ложено урочище Угорское, где отмечены следы жизни от рубежа новой эры» (Брайчевский MJO. Ког
да и как возник Киев. — К., 1964. — С. 133). Те саме знаходимо й у словнику літописних гео
графічних назв: «Угорське, урочище або гора, пд. давн. Києва, між Києвом і Печерським монастирем; 
тепер у межах м. Києва (парк Аскольдова могила)» (Етимологічний словник літописних гео
графічних назв Південної Русі. — К., 1985. — С. 164). Прикметно разом з тим, що П.П. Толочко, при
святивши Угорському окремий параграф і вмістивши його опис серед південних околиць Києва, ніяк 
точніше не локалізує урочище (див.: Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва. — К., 
1970.- С .  158-160).

14 Лавр. — Стп. 26; Іпат. — Стп. 17—18.
15 Див. обговорення цього питання: Мовчан 1.1. Давньокиївська околиця. — С. 23. Відтак зали

шаємо поза увагою усі легенди новітньої історіографії (Г.І. Магнер, М.Ю. Брайчевський) про роль ма
дярів у ранній київській історії та побудову Алмошем церкви на Аскольдовій могилі.

16Іпат.—Стп. 320-321.
17 Там же. — Стп. 320, вар. 64—67.
18 Там же. — Стп. 321; Лав. — Стп. 336.
19 Іпат. — Стп. 445.
20 Там же. — Стп. 515.
21 Толочко П.П. Історична топографія... — С. 131—133.
22 Іпат. — Стп. 428.
23 Толочко П.П. Історична топографія... — С. 158. Існуванням цих укріплень навколо Угорського 

дослідник, а слідом за ним 1.1. Мовчан пояснювали втечу саме сюди Берендеїв 1161 р. Це припущен
ня, проте, суперечить прямій вказівці літопису, що після програної оборони Подолу Ростислав «с пол
ки своими», тобто з тими таки Берендеями, пішов до Білгорода, тобто в цілком протилежному на
прямку.

24 Вортман Д. Де шукати Жидівські ворота та єврейський квартал давнього Києва? / /  Єврейська 
історія та культура в Україні. — К., 1996. — С. 33—34.

25 Лавр. — Стп. 417.
26 Щоправда, останнім часом ця етимологія відкидається, див.: Етимологічний словник... — 

С. 87.
27 До речі, як видно з повідомлення 1146 р., «Оугорськыи» — чоловічого роду. Середнім родом, 

який закріпився в літературі («Угорське»), звичайно, завдячуємо не тільки тому, що в такій формі 
назва вперше зустрічається в літописі (місце в літописі серед ранніх повідомлень за IX ст. ймовірно 
сприймається за ознаку давнини), а насамперед тому, що дослідники XIX ст. шукали саме урочище 
(сер.) з такою назвою (пор. у «Етимологічному словнику літописних географічних назв...»: 
♦Угьрськое, урочище або гора». «Оугорськый» міг бути «двором», «городком», «коньцом» нарешті, 
але ніяк не урочищем, назвою місцевості.

28 Петров НМ. Историко-топографические очерки древнего Киева. — К., 1897. — С. 51.
29 Закревский Н.И. Описание Киева. — С. 191—192.
30 Фундуклей И.Ф. Обозрение Киева в отношении к древностям. — К., 1847. — С. 7—8.
31 Толочко ОЛ. Документи... — С. 188.



161

32 Долгорукий ИМ. Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года / /  ЧОИДР. — 
1869. — Кн. 2 .— С. 282.

33 Пор. у Софійському першому літописі: «И погревошд н, еже СЯ Nbltrfe ндрицдеть Игорьское, идеже есть 
дворъ Оллшнъ, НА ТОН МОГИЛІ постави Oa.ua церковь Овятого Николу» (ПСРЛ. — Т. 6. — Вып. 1. — Стп. 17).

34 ПСРЛ. — Т. 15.
35 «А пото(м) обудво(х) брато(в) кжа(т) Оско(л)да и Дира ту(т) же пере(д) собою каза(л) позабива(т) 

и(х), и каза(л) нести на гору. И погреб(о)ша и(х). Которое и тепе(р) урочище называемся, где е(ст) 
дво(р) 0(л)ги(н). На то(й) могил пото(м) 0(л)га княгина стая по(с)тавила це(р)ко(в) сто(г) Николы. А 
Дирова могила за стою Ириною це(р)ко(в)ю. И так Оле(г) опанова(л) Кие(в)» (IP НБУВ. — Ф. 1. — 
№ 57487. — Арк. 455 зв.)

36 Sinopsis, Kiev 1681. — S. 169—170.
37 Закревский Н. Описание Киева. — С. 744—745; Петров Н.И. Историко-топографические очер

ки... — С. 67—68. Довгий час найдавнішим свідченням про існування Микільського монастиря вва
жалося Євангеліє тетр, переписане, як свідчить запис 1411 р., «в ндрицАе.иєлгь и Бого.иъ спасаємєлгь 
грдд Кнев'к в ОБИтелн вєлнкаго Архієрея ХристовА Николы». Сьогодні є підстави вважати, що запис є фаль
сифікованим і, можливо, знаходиться у якомусь зв’язку із надавчою грамотою 1427 р. Микільському 
монастирю, вписаною на першому аркуші того ж рукопису. Сам рукопис було створено в другій поло
вині XV ст. (див.: Івакін Г.Ю. Історичний розвиток Києва XIII — середини XVI ст. — К., 1996. — 
С. 180). На думку Г.Ю. Івакіна, найдавнішою згадкою монастиря є післямова до Касіанівської ре
дакції Печерського патерика 1462 р.: «а дописана бысть в моиАСТыр'к святаго и вєлнкаго святителя и чю- 
дотворцл ХристовА Николы Мирт Ликыискихъ вт пустыиьц'к» (див.: Абрамович Д.І. Києво-Печерський 
Патерик. Вступ, текст, примітки. — К., 1930. — С. 193, вар. 1).

38 Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. — К., 1874. — 
Отд. III. — № 11 (1518 р.); Закревский Н. Описание Киева. — С. 749—751.

39 Щоправда, це читання присутнє й у Софійському першому літописі (див.: ПСРЛ. — Т. 6. — 
Вып. 1. — Стп. 17), звідки, найімовірніше, й було запозичене перекладачем.

40 Sinopsis, Kiev 1681. — S. 181.
41 Рукописний відділ Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. — Ф. Ос- 

солінських. — Спр. 2168. — С. 11.
42 Памятники литературы Древней Руси. XI век. — М., 1978. — С. 322.
43 Paterikon, abo żywoty ss.oycow pieczarskich obszyrnie slowienskim iezykiem przez swietego 

Nestora zakonnika у litopisca Ruskiego przedtym napisany, teraz zas z Graeskich, Łacińskich, 
Słowiańskich у Polskich pisarzow obiasniony у krosey podany przez wielebnego w Bogy oyca Silwestra 
Kossowa, episkopa Mscislawskiego, Orszanskiego у Mohilewskiego. W Kiiowe, w drukarni s. Ławry 
Pieszarskiey, roku 1635. (факсимільне відтворення тексту див.: Seventeenth-Century Writings on the 
Kievan Caves Monastery [Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts., vol. IV]. — P. 23.

44 Sinopsis, Kiev 1681. — S. 265—266.
45 Ibid. — S. 222—224.
46 Ibid.
47 Описи Київського намісництва... — С. 16. Це буквально повторено в «Історичному та гео

графічному описі Київського намісництва* 1787 р. (див.: Там же. — С. 183), а також у «Скороченому 
особливому описі Київського намісництва» (див.: Там же. — С. 286).

48 Сборник материалов... — Отд. II. — С. 143.
49 Описи Київського намісництва... — С. 35—36.
50 Там же. — С. 170. Цей текст буквально перенесено до «Історичного та географічного опису 

Київського намісництва» 1787 р. (див.: Там же. — С. 190).
51 Там же. — С. 35.
52 Кучкин ВА. Княжеский помяник в составе Киево-Печерского патерика Иосифа Тризны / /  

Древнейшие государства Восточной Европы: Материалы и исследования. 1995. — М., 1997. — С. 220.
53 Муравьев А.Н. Путешествие по святым местам русским. — С. 127.
54 Сементовский Н. Киев, его святыня, древности... — С. 133—134.
55 Описи Київського намісництва... — С. 321, прим. 37.
56 ПСРЛ. — Т. 2. — Стп. 321—322. (Тут і далі підкреслення мої. — О.Т.) Цитую з урахуванням чи

тань Хлєбніковського списку. Схожа інформація міститься в Московському літописному зводі кінця 
XV ст., що використовує якесь київське джерело, близьке до Іпатіївського літопису (ПСРЛ. — 
Т. 25. — С. 37), а також у Воскресенському літописі (ПСРЛ. — Т. 7. — С. 31).

57 Фундуклей И.Ф. Обозрение Киева в отношении к древностям. — С. 7. Легенду про хрещення Во- 
лодимирових синів у Хрещатицькому ручаю викладають Хроніка Феодосія Софоновича, Синопсис 
(у другому виданні 1678 р.) та Український хронограф другої редакції (Хроніка Боболинського).
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58 Бібліографію питання див.: Етимологічний словник... — Стп. 160.
59 Грушевсъкий М.С. Історія України-Русі. — Львів, 1905. — Т. 2. — С. 147.
60 Толочно П.П. Історична топографія... — С. 135.
61 Толочно П.П. Древний Киев. — К., 1976. — С. 84.
62П С Р Л .-Т . 1 .-С т п . 318.
63 Пор.: Толочно П.П. Історична топографія... — С. 135.
64 Те, що Ігор приїздить на віче коло Турової божниця на коні нічого не промовляє про відстань її 

від Ярсславового двору — це цілком ритуальна дія, і князь не може прийти до киян пішки.
65 До речі, П.П. Толочко локалізує Ратьшин двір у північно-західному секторі міста Ярослава (То

лочно П.П. Древний Киев. — С. 198—200).
66 Це ім’я навіть спонукало Ст. Рожницького припустити, що Турова божниця була споруджена 

на місці варязького святилища Тора (Roznicki St. Perun und Thor: Ein Beitrag zur Quellenkritik der 
russischen Mythologie / /  Archiv fur slavische Phiiologie. — 1901. — Bd. 23. — S. 462—520). Ця думка 
слушна, якщо вважати, що ім’я варя* а «Тоуры» похідне від Тора.

07 Як, наприклад, «божниця» на дворі Володимирка Володаревича («Спаська божниця»), в Го
родці Юрія Володимировича («божниця св. Михайла»), божниця при дворі Андрія Юрійовича Бого- 
любського.

Можна також констатувати наявність невідзначеного словниками значення слова «божниця», ха
рактерного переважно для північних літописів — божницею називається іноземна церква, часто на іно
земному дворі. Так, божницею названо в Новгородському першому літописі церковку на Варязькому 
дворі, смоленські грамоти так називають церкву на німецькому дворі, Новгородський літопис божниця
ми іменує взагалі німецькі церкви Юр’єва, польські церкви. Чи не звідси іменування новгородської 
церкви св. Миколая «божницею» у Лаврентіївському літописі (у Іпатіївському просто — церква)?

68 Слозарь древнерусского языка (XI—XIV вв.) /  Под ред. Р.И. Аванесова. — М., 1988. — Т. 1. — 
С. 279. Див. також: Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. — СПб., 1893. — 
Т. 1. — Стп. 141—142.

69 ПСРЛ. — Т. 2. — Стп. 260. Тотожний текст і у Лаврентіївському: «ПрєстАВися вкпрдкси дщи Все- 
еодожа.,. и положенА бысть в Пєчєрско.п л\дндс,гыртк оу дверми, ЯЖЄ ко угу, и здлаша НАД нею вожонку, идеже 
лежит т'Ьло ея» (ПСРЛ. — Т. 1. — Стп. 283).

70 Як відомо, на відміну від місця поховання св. Бориса, місцезнаходження тіла св. Гліба вже в ча
си Ярослава Володимировича було невідоме, для чого здійснювалися навіть спеціальні розшуки. Ли
ше чудесні з’явлення неподалік Смоленська на Смядині визначили це місце. Можливо, в XI ст. існу
вало кілька версій щодо місця загибелі Гліба, і Давидова божниця сигналізує про одну з них.

71 П С Р Л .-Т . 2 .— Стп. 417.
72 Там же. — Стп. 419.
73 Там же. — Стп. 515.
74 ПСРЛ. — Т. 1. — Стп. 344.
75 Там же. — Стп. 76; ПСРЛ. — Т. 2. — Стп. 64. Між іншим, варіант Іпатіївського літопису має 

«Туръ», що О.О. Шахматовим не визнано за давнє читання (Шахматов А.А. Повесть временных 
лет. — СПб., 1916. — Т. 1. Вводная часть, текст, примечания). — С. 91.

76 Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития. Обзор редакций тт тексты. [Чтения в Обще
стве истории и древностей российских. — 1915, кн. 3]. — М., 1915. — Приложения. — С. 15. Таке чи
тання несе лише перша редакція проложного житія. У другій редакції назва церкви подана як «Пет
рова», що О.О. Шахматов та Н. Серебрянський вважали пізнішим виправленням, щоправда, також 
давнім (див.: Там же. — С. 51—53). У цьому переконує, крім усього іншого, і наступна фраза («И ть 
бысть первый ходатай...»), яка не могла мати на увазі жодного Петра. Вона має смисл лише, коли Ту
ры — ім’я варязького мученика, справді першого з цього роду на Русі.

Вкажу ще на одну обставину, яка змушує бачити тут ім’я саме одного з варягів: «святую мучени
ку» — це подвійне число; очевидно, в давньому протографі стояли імена обох варягів. Саме це, 
вірогідно, дало підставу деяким пізнішим прологам замінити незрозумілу назву на клішоване і звич
не «святую мученику Бориса и Глеба» (див. різночитання: Там же. — С. 15, вар. 55—55).

Вступаючи в область археографічних припущень, які так любив О.О. Шахматов, можна підозрювати, 
що в оригінальному житії акт хрещення св. Володимира в якийсь спосіб пов’язувався таки з варязькими 
мучениками, про що можна здогадуватися з початку пам’ятника, де педалюється варязьке походження 
Володимира: «Сен бододн.иеръ біі от пдеиене влряжскА» (див.: Там же. — С. 15). Ця тема, задана першим же 
реченням житія, ніде більше протягом усього тексту не розвивається і, схоже, мала б якийсь сенс лише в 
разі поєднання з варязькими ж першими мучениками, провозвісниками Володимирового хрещення.

Справедливості заради треба відзначити, що дану фразу житія можна тлумачити по-різному. У 
тому смислі, що «святе місце, на якому нині церква святих мучеників, стало відомо як «Турова », або 
ж у тому смислі, що «місце стало відоме як святе, і саме там зараз зраходиться церква Турова». У пер-
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шому випадку, дійсно, церква мала б бути Борисоглібська, бо на Русі «святая мученика» без вказівки 
на імена взагалі означало Бориса і Гліба. Утім, для нашого завдання байдуже, чи мав на увазі автор 
назву церкви, чи назву урочища.

77 Проложне житіє варягів, як правило, містить тільки ім’я молодшого з них — Іоанн. Це ж 
відзначимо й для пізніших літописів, які редагують статтю 983 р. з урахуванням проложного житія 
(напр., Московський літописний звід, Воскресенський, Никонівський літописи).

78 Шахматов AA. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. — СПб., 1908. — 
С. 145—147,471. Спеціальна стаття О.О. Шахматова, присвячена цій темі (Шахматов AA. Как назы
вался первый русский святой мученик? / /  Известия Императорской Академии наук. VI серия. — 
Т. 1. — №№1—11, первый полутом. — СПб., 1907. — С. 261—264), стала доступною мені лише після 
того, як дана стаття була вже завершена. Приємно відзначити, що мені, загалом, вдалося реконстру
ювати аргументацію дослідника. Додатковими доказами О.О. Шахматова є та обставина, що рос
товський єпископ Симон на початку XIII ст. у листі до Полікарпа зауважив: «Ростовский Леонтий 
священномученик, егоже Бог прослави нетлением..., се 3-й гражданин бысть Роускага мира с онема 
варягома венчася от Христа, егоже ради оубьен бысть»; а також те, що «святими мучениками» (без 
вказівки імен) називалися традиційно не тільки святі Борис і Гліб, але також і варяги-мученики.

79 ПСРЛ. — Т. 1. — Стп. 83. Варто, однак, враховувати, що це літописне кліше, як показав 
І.М. Данилевський, може бути всього лише ветхозавітним топосом, запозиченим, наприклад, з опису 
смерті першого пророка Мойсея («І ніхто не знає місця поховання його навіть до сього дні» (Второ- 
зак. 34, 5—6) (див.: Данилевский И.Н. Библеизмы Повести временных лет / /  Герментевтика древне
русской литературы X—XVI вв. — М., 1992. — Сб. 3. — С. 84—85).

80 ПСРЛ. — Т. 1. — Стп. 82.
81 ПСРЛ. — Т. 2. — Вып. 1. /  Изд. 3-є. — Пг., 1923. — Стп. 114.
82 Шахматов АА. Разыскания... — С. 162. Дослідник віддавав перевагу читанню Новгородсько

го першого літопису («перенесени сии»), вважаючи, що маються на увазі Ізяслав Володимирович та 
Брячислав Ізяславич, чия смерть занотована літописом вище.

83 Як видно з проложного житія, воно вважало саме так, бо Турову церкву пов’язує з місцем хре
щення киян на Почайні. Однак у цьому пункті довіряти житію навряд чи варто. Місце явно пошкод
жене, і невідомо, який обсяг тексту відсутній (назва церкви, наприклад, зовсім не мотивована ні 
місцем, ні фактом хрещення; крім того, якийсь текст очевидно пропав — так і не вказано, як же, 
власне, «прозвалося» те місце, де «нині церква»); пов’язати Турову церкву з хрещенням на Почайні, 
очевидно, давав підставу самий зв’язок її з св. Володимиром.

84 Така локалізація Турової божниці дозволяє дещо інакше уявити собі бурхливі події 1146 р. Оче
видно, обидва віча — і «офіційне», і «неофіційне» — відбулися в межах верхнього міста — перше на 
Ярославому дворі, друге — на площі Бабин торжок. Немає потреби свавілля киян приурочувати не
одмінно до «демократичного» ніби Подолу; врешті, сама ця демократичність Подолу, що вже відзнача
лося (Толочко П Л . Древний Киев. — С. 200), істотно перебільшена в літературі. Не варто також нада
вати буквального значення літописному виразові «вси кияне». Ця формула стосувалася, як правило, 
лише міської верхівки (див.: Толочко П.П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленнос
ти XII—ХПІ вв. — К., 1980. — С. 109). Справді, літопис відзначає серед вічників «лоучшихъ моужей 
Шянъ», але і в решті зборів важко бачити просто чернь (подібно до того, як це робив свого часу І.Я. Фро- 
янов, див.: Фроянов ИЯ. Вечевые собрания 1146—1147 гг. в Киеве / /  Вестник Ленинградского ун-та. — 
1977. — № 3. — С. 2931), оскільки ці кияни прибули на віче верхи («Кияне же вси сьсЬдше с коней»). Це 
воїни, той самий київський полк, який літопис інколи називає просто «кияни». Таким чином, ця неве
лика кількість людей цілком могла поміститися на невеликих площах верхнього міста.

СІНові видання

Присяжний М . Преса української еміграції в Німеччині: Становлення, розвиток, 
тематична політика (1945—1953) /  Львівський національний університет 
ім. І. Франка. ~ Львів, 2000~ -  219 с.

Гнатюк М . Іван Франко в літературно-естетичних концепціях його часу. -  Львів: 
Каменяр, 1999. -  181 с. (Праці вчених Львова).

Перша спроба систематичного огляду інтерпретацій життя і творчості І. Франка у пра
цях його сучасників (І. Верхратський, М. Драгоманов, О. Огоновський, М. Гру- 
шевський, А. Кримський, В. Щурат, С. Єфремов, Б. Лепкий, А. Крушельницький, 
М. Євшан та ін.). Також розглядаються мемуари про І. Франка.
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БІБЛІОФІЛЬСЬКІ СЮЖЕТИ*

Петро РОТ А Ч

З. Закоханий у книгу археолог
Іієї книжечки немає навіть в наукових бібліотеках. Вона справжній 
Iraritas, бібліографічна рідкість. Не певний, чи має її хто-небудь із 
Ікниголюбів. Можна догадуватись, що наклад її був невеликий, але

скільки примірників вийшло в світ — цього не знаємо. Проте існування цієї кни
жечки — факт реальний, бо ось вона переді мною на столі, знята таки з власної 
книжкової полиці, де стоїть вже кілька десятиліть. Все не було часу розповісти 
про неї. А вона варта того, як і багато інших рідкісних видань, на яких час зали
шив свої сліди.

Йдеться про книжечку під назвою «Зігфрід. З «Пісні про Нібелюнгів», яка 
вийшла 1919 р. в Полтаві у видавництві газети «Рідне слово» і має відношення до 
відомого археолога Михайла Яковича Рудинського. На титульному аркуші ви
дання позначено: «Перша частина «Пісні про Нібелюнгів» і додаток таких даних: 
«За російським перекладом М. Кудряшова; переклад розміром оригіналу й пере
каз Михайла Рудинського. Ілюстровано В. Дурново». Книжечка добре зберегла
ся, мовби й не ходила по руках, хоч цього не могло бути, бо й мені дісталася з 
людських рук. Лише папір пожовк, на нього лягло кілька темних плям — це до
тик часу, а він, як знаємо, немилосердний не тільки до людей, а й до книг.

Про що ж спершу належить розповісти: про зміст книжечки з дивною назвою 
(тут, звичайно, коментаря не уникнути), чи про перекладача або ілюстратора, 
який на 68 сторінках тексту вмістив 28 чудових графічних малюнків і силуетів, 
без чого книжечка не мала б тієї мистецької якості, яку має, і тим самим досі вра
жає книголюба?

Отже, спершу про перекладача і переказувача цього, за словами самого М. Ру
динського, «дивного утвору німецького генія».

Постать Михайла Рудинського, історика і археолога, культурно-освітнього 
діяча, упорядника підручників і видавця книг, а ще й літератора, зокрема поета, 
неодмінно зацікавить кожного. З подивом вдивляєшся в риси незвичайного пра
целюба, ерудита, людини, відданої науці і культурі України.

М.Я. Рудинський (1887—1958) родом з Охтирки, помер у Києві1. Колись до 
рук автора потрапив лист Михайла Яковича, адресований його ровесниці-охтир- 
чанці Зінаїді Форовій, — лист-спогад, виплеск туги за рідним містом, його 
давніми звичаями, соборами, монастирем. І був він такий емоційний, такий про
никливий, що неважко було побачити в авторові поета2. Цей здогад підтвердила 
сестра Рудинського Євгенія Яківна. Виявилося, що одночасно з науковими за
няттями він майже все життя, хоч і не систематично, займався поезією. Писав 
переважно для себе, виливав душу у вірші, друкувався лише в ранні роки життя 
та в роки української революції, коли, як бачимо, було зроблено ним і переклад 
частини «Пісні про Нібелунгів».

1914 року, коли Михало Якович мав 27 років, в збірнику «Арґо» з’явився 
цикл його осінніх віршів «Maribunda». Як поет-лірик він проявлявся (за словами 
сестри) «в любовно доброму ставленні до людей, в його лагідній вдачі: він чарував 
кожного, з ким стикався, і це головне, що залишив він у їх пам’яті по собі». Од
на з найулюбленіших поезій М. Рудинського була пов’язана з образом двійника.

Попередні розвідки з названого циклу див. у № 2 за ц. р.
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Сюжет з двійником повертав його в Охтирку, до рідної природи, до ставу, де «в 
тиші якійсь нетутешній вчувалися зглушені звуки»:

Туди я приходжу весною спокоєм себе напоїти,
І завше за мною хтось інший приходить сидіти.
Сідає нечутно край мене і дивиться в темную воду,
На одкиди яснозелені, на їх неповершену вроду...

Надходить вечір, і поет підводить «таємністю втомлене тіло» і мовчки йде з 
лісу «в нудьгу непотрібного діла»:

Іду, але знаю — позаду, де білі схилилися квіти,
Я кинув когось без розради самого в тім сумі сидіти3.

Рудинський міг би бути справжнім поетом, але сильнішим виявився потяг до 
науки, насамперед археології. Писав він також і прозу, а в останні роки ще й ме
муари, яких не завершив. У них мала б бути й розповідь про його діяльність у 
Полтаві. Тут у 1919 р. з’явились і перша наукова публікація з археології «Дюнні 
стоянки неолітичної доби в сточищі р. Ворскли», і оригінальна розвідка 
«Архітектурне обличчя Полтави»4, і згаданий переклад «Пісні про Нібелунгів».

Який же шлях привів Михайла Яковича до Полтави?
Після закінчення в 1910 році Харківського університету Рудинський сім 

років учителював в Україні та Петербурзі. 1917 рік застав його в північній сто
лиці. Та українська революція владно покликала патріота додому, на службу 
рідному краєві. Виборовши в конкурсі посаду завідуючого Педагогічним бюро гу
бернської земської управи, Михайло Якович переїздить до Полтави і разом із 
своїми сестрами-помічницями розгортає велику видавничу діяльність, спрямо
вану на розбудову національної школи. З його почину виходить журнал «Нова 
школа», дві хрестоматії, упорядковані ним (їх не зайве було б перевидати й сьо
годні). Навколо видавництва згуртовуються місцеві і приїжджі художники 
Ф. Рожанківський (він проілюстрував «Архітектурне обличчя Полтави»), 
В. Дурново, брати Бутники, Є. Балута, А. Боцула. Педагогічне бюро випустило 
значну кількість книжок для дітей і молоді (загалом понад 1 млн. примірників!). 
Серед видань і ця книжечка — переклад частини видатної пам’ятки давнь- 
онімецької літератури. Михайло Якович свою роботу присвятив пам’яті матері. 
В короткій передмові писав: «Випускаючи в люде сю спробу переказу дивного 
твору німецького генія, перекладач повинен сказати кілька слів». Що ж він хоче 
сказати читачеві? А те, що це не переклад в повному розумінні слова — для цьо
го він не має достатньої фахової підготовки, та й працював над ним лише «в хви
лини, вільні від щоденної праці». Але він мусив виконати цю справу, тому що мо
лодь, зокрема шкільна, «й досі не має українського переказу одного з 
найбільших творів народньої творчості всесвіту». Отже, метою своєї праці над 
«Піснею» М. Рудинський вважає хоч найменшою мірою, хоч на деякий час за
повнити «певну галявину нашої літератури перекладів».

Невипадково Михайло Рудинський віддає належну увагу художникові 
В. Дурново «за незвичайно уважне відношення до справи ілюстрування книж
ки». І це справедливо: ілюстрації надзвичайно чіткі, виконані з великою май
стерністю і смаком та знанням історичного матеріалу. Для читача-бібліофіла не 
зайві й такі деталі: передмову до книжки автор написав 17 листопада 1919 р., а 
над перекладом працював від серпня 1918 р. до січня 1919 р. у Красногорівці та 
Полтаві. Ним перекладено 152 строфи (з 2400 строф загальної їх кількості), тоб
то 608 віршованих рядків, та ще приблизно стільки ж переказано прозою.

«Пісня про Нібелунгів» («Der Nibelunge Lied») — пам’ятка німецького ге
роїчного епосу XIII ст. За змістом вона розпадається на дві частини. У перших де
сяти піснях оспівуються доблесті Зігфріда, його одруження з Крімгільдою, сест-
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рою короля бургундів Гунтера, сватання Гунтера до войовничої діви Брунгульди 
і віроломне вбивство Зігфріда. Ось початок «Пісні» в перекладі М. Рудинського: 

Говорять нам багато чудесного пісні 
Про лицарів видатних, пригоди їх сумні,
Про бенкети веселі, про сльози та печалі,
Про суперечки їхні чимало взнаєте ви далі.

В інших 10 піснях оспівано помсту Крімгільди і загибель бургундського цар
ства. В основі твору лежать події Великого переселення народів — захоплення 
гуннами, очолюваними Аттілою (Ейцелем), Європи в V ст. н. е. Як виникла ця по
ема, і хто її автор — залишається невідомим. Гадають, що «Пісня» з’явилась між 
1200—1210 роками в Австрії. Існує 10 повних списків. Перший рукопис було 
відкрито в 1757 р., й відтоді цей твір вивчають, перекладають і переспівують. 
Російський переклад належить М. Кудряшову, він виданий 1899 р. в Петербурзі. 
А в 1916 р., тобто в той час, коли М. Рудинський жив і працював у північній сто
лиці, вийшло друге видання «Пісні», виправлене і доповнене В. Костильовим. 
Напевно, його й мав перед собою український перекладач.

Ми не знаємо у М. Рудинського іншого перекладу творів західноєвропейської 
літератури. Цей же вписується в його програму створення для нової національної 
школи бібліотеки книг, на яких мало виховуватись покоління високоосвічених і 
свідомих громадян незалежної України, для якої він, Рудинський, не шкодував 
сил і немало доброго встиг зробити в Полтаві. Але з утвердженням більшовицької 
влади за ним, як і за іншими свідомими українцями, було встановлено нагляд, в 
таємних документах він кваліфікується як націоналіст, «відомий діяч ук
раїнського руху» тощо. Від в’язниці вченого врятувало обрання науковим 
співробітником Всеукраїнської Академії наук, і 1924 р. Рудинські назавжди за
лишають Полтаву. Михайло Якович стає головним організатором археологічної 
роботи в Україні. Та через кілька років його репресують. На щастя, це була лише 
висилка на Вологодщину, звідки вчений повернувся у 1944 р.

М.Я. Рудинський залишив яскравий слід в українській археологічній науці. 
У Полтаві з його ім’ям пов’язана розбудова нової школи, видавнича і педагогічна 
діяльність. Його творча спадщина може й сьогодні допомагати вирішенню тих 
проблем, за які він брався в Полтаві ще в період української революції. А люди
на, яка кохається в старій книжці, з радістю іде по сліду унікальних видань 
М.Я. Рудинського, відшукує їх, вивчає.

4. Дарчий напис і три людські долі
Два Григорії — Майфет і Кочур, дві видатні особистості на полі української 

літератури XX століття. Дві трагічні постаті. Обидва зв’язані з Полтавою і з 
Північчю, де за комуністичного режиму відбували заслання. Обидва були зааре
штовані в Полтаві, хоч і в різний час. Обидва безмежно віддані книзі. Обох уже 
давно немає в живих: Григорій Майфет укоротив собі життя в 1975 році, так і не 
повернутись в Україну, Григорій Кочур помер 1994 року в Ірпені біля Києва.

Цих двох Григоріїв поєднав своєю музою Микола Зеров. Майфет дружив з 
ним, зустрічався й одержував листи ще до заслання, а в 60-ті роки написав спога
ди. Григорій Кочур був учнем Миколи Костьовича на полі перекладацтва, про
довжувачем його справи.

1966 року в Києві вийшов том віршів і перекладів М.К. Зерова під назвою «Виб
ране». На той час це була подія. Ще б пак: по довгих роках замовчування уперше 
твори ганьбленого «неокласика» Зерова прийшли до читача. Подією було й те, що 
книжку благословив до друку не хто інший, як Максим Рильський, який і сам в 20- 
х роках належав до групи «нездоланних співців»-неокласиків. Григорій Кочур був 
одним з учасників підготовки цієї книжки. Уперше по десятиліттях М. Зеров назва-
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ний в анотації «неперевершеним майстром» пе
рекладу, відкривала збірку виважена «ре
абілітаційна», але мудра і щиро написана пе
редмова М. Рильського. Книжка мала 8-тисяч- 
ний наклад. Один з примірників опинився на 
Півночі, в селищі Канін Печорського району, в 
книгозбірні Григорія Йосиповича Майфета, 
який жив там після 10-річної каторги. Книжка 
не стала тут випадковою гостею. Її прислав з Ук
раїни колишній в’язень Інтинського табору 
Григорій Порфирович Кочур. В Інті колись пе
ретнулися скорботні шляхи їхньої долі; Інта 
гірким трунком влилася пізніше в збірку 
віршів Кочура «Інтинський зошит» (1989).

Напис від руки на «Вибраному» не відзна
чався вишуканістю, добором красивих слів, 
що було б недоречним саме тут, на книзі авто
ра, який був для Майфета і Кочура побрати
мом по недолі. «Григорію Йосиповичу, — на
писав на форзаці відправник, — з най- 
щирішою пошаною і приязню. — Г. Кочур,
21.Х.66». Відтоді «Вибране» М. Зерова стало 
однією з найдорожчих книг північного 
самітника.

Григорій Йосипович знав творчість Миколи Зерова досконало. В 1964 році під 
час відвідання Полтави він читав мені вірші і переклади, які на той час ще не бу
ли опубліковані — він знав їх напам’ять. Серед них був сонет про І. Котля
ревського «Іванів гай».

Чи ж так синів цей степовий простір,
Коли тут край вікна, в дідівській хаті 
Сидів старий у шовковім халаті 
І в далину дививсь з округлих гір...

У «Вибраному» Зерова цього вірша не було. Як і низки інших.
Пізньої осені 1967 р. Григорій Порфирович Кочур відвідав Полтаву, де колись 

його мордували і засудили до 10 років північних таборів. Зустрівшись, згадали 
ми Майфета, з яким я тоді листувався, і Кочур залишив на моєму примірникові 
«Вибраного» Зерова дарчий напис «на спогад про приємну розмову — від одного 
з упорядників», поставивши дату: 24.XI. 1967. Якщо бути точним, то упорядку
вала книжку Софія Зерова, а Кочур та ще Віктор Петров — примітки до творів. 
Знаменитий В. Домонтович поєднав тоді свою долю з вдовою М. Зерова.

Подарунок Г. Кочура став для Майфета однією з тих дорогоцінних книг, які 
становили сенс його складного і драматичного життя. І до арешту в 1934 році, і 
до висилки з України наступного року, і після звільнення, коли він зрозумів, що 
реабілітація ніяких прав не дає, і на батьківщині його ніхто не чекає, він вирішив 
залишитися в тих місцях, де й відбував заслання, — завжди і всюди книга зали
шалася його найвірнішим, найбажанішим другом і порадником.

Майфет став пристрасним книголюбом ще в ранні роки. Це почуття розгоріло
ся під час навчання в Полтавському педінституті, коли слухав блискучі літерату
рознавчі виклади проф. Володимира Щепотьєва. Про свою бібліотеку, яку Гри
горій Йосипович формував у 20-х роках, готуючись до наукової праці, він говорив 
з ніжністю, як про найріднішу істоту. У ній було понад 10 тис. книг. Та стався 
арешт, і книгозбірню «пограбували і знищили» (так він сам говорив). Лише якусь

Стаття про Г. Майфета у довіднику 
«Письменники радянської України» 

(1970)
з його дарчим написом П. Ротачеві.
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дещицю з того, що вціліло у 
полтавському помешканні Май- 
фета на Келінському проспекті, 
З, зберігати не було кому. Дру
жина не належала до тих жінок, 
що бережуть не лише пам’ять, а 
й речі чоловіка. Книжки, руко
писи, листи — все розвіялося 
ще тоді, коли він міряв крижані 
простори Карелії.

Нову бібліотеку Г. Майфет 
розпочав збирати після того, як 
закінчився строк ув’язнення. За 
її допомогою він повільно почав 
повертатися до літературознавст
ва. Та в нього не було україніки. 
Тому він цінував ті рідкісні ук- 

Г.П. Кочур. Полтава, 1967 р. Фото П. Ротача раїнські книжки, які надсилали
друзі і знайомі з України. Поновити те, що мав у Полтаві, було неможливо.

Лікар Тетяна Олексіївна Сергієвська, яка ще дівчиною готувалась до аспіран
тури і брала у Майфета уроки англійської мови, добре запам’ятала, з якою лю
бов’ю ставився до книги Григорій Йосипович. Уперше вона бачила таку прист
расть і за це поважала свого вчителя.

У 50-х роках Г. Майфет працював обліковцем-нормувальником у будівельній 
конторі, де за перегородкою й жив, маючи убогий тапчан без подушки та необст- 
ругані полиці для книжок. Коли Сергієвська вперше побачила це помешкання, 
то була вражена «масою книг», які були ще й у коробках. Вразило її і цілком бай
дуже його ставлення до побуту.

Згодом Григорію Йосиповичу дали кімнату в шлакоблочному будинку. Тепер у 
його кімнаті всі стіни стали стелажами — від підлоги до стелі. За скромні кошти 
від пенсії та випадкового репетиторства він запопадливо купував, де міг, книжки, 
багато їх виписував з інших міст і республік. Але наприкінці 60-х років, відчувши 
погіршення здоров’я і безнадію, яка оволоділа ним після того, як КДБ вилучило в 
нього антирадянський памфлет, Григорій Йосипович заговорив із Сергієвською 
про дальшу долю свого книжкового зібрання. Спершу він хотів передати книги 
місцевій школі, але потім передумав — побоявся, що там їх розтягнуть, і не збере
жеться те, що було для нього скарбом. Тоді він вирішив — це було після чергової 
поїздки в Україну — заповісти свою бібліотеку Музею-архіву літератури в Києві.

І ось, розповідає Тетяна Сергієвська, «приїхали дві жінки, повантажили все в 
контейнери і повезли... Коли я прийшла до нього додому, я злякалась: світились 
порожні полиці, а він лежав на своєму тапчані, мов мрець, зі схрещеними руками. 
Мені він сказав: «Все скінчилося, мені лишилось померти...» Якийсь час після 
цього Тетяна Олексіївна приводила його до тями, так він був вражений і пригніче
ний цією подією. Без улюблених книг подальше його життя втрачало сенс. Це був 
початок його швидкого відходу з цього світу, що й сталося за кілька років.

Ще в 50-х роках Т. Сергієвська придбала у Москві на прохання Григорія Йо
сиповича Біблію. Це була стара і досить потерта книжка, але Майфет любовно ре
ставрував її. І цю дорогоцінну книжку він віддав разом з усіма книжками до 
Києва. Собі залишив лише «Євангеліє», «Вибране» Зерова, «Український кален
дар», де було вміщено мою статтю про нього (варшавське видання 1973 року), та 
дещо інше. Після 1968 р. нової книгозбірні він уже не збирав, а випадкові книж
ки дарував друзям і знайомим.
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А «Вибране» Зерова — яка його дальша доля? По смерті Г.Й. Майфета цю 
книжку було відіслано до Арзамаса, де жив один із вірних друзів Григорія Йоси
повича, вчений-математик Едгар Готман. Він вирішив, що цій книзі краще «по
чуватиметься» в Україні, і в грудні 1988 р. переслав «Вибране» до Полтави. Те
пер і вірші та переклади М. Зерова, й «Інтинський зошит» Григорія Кочура, і 
«Природа новели» Г.Й. Майфета — всі ці книги стоять поруч на моїй полиці.

15 грудня 1994 року Григорій Порфирович помер. Як і Майфет, Кочур нале
жав до когорти людей європейського мислення, які протистояли офіційно куль
тивованій провінційності української літератури і культури. Попереду їх сяяло 
безсмертне ім’я великого українця Миколи Зерова.

5. Бібліограф-енциклопедист
«Належністю до сім’ї бібліографів треба пишатися» — ці слова академіка Д. 

Лихачова згадую кожного разу, як тільки подумаю про Федора Пилиповича Мак- 
сименка, видатного українського бібліографа-вченого і мого безкорисливого 
помічника. Той же Д. Лихачов працю бібліографа називав поетичною, і мені 
здається, що таке визначення найбільше пасує до діяльності Ф. Максименка, то
му що він, можливо, як ніхто інший, ставився до праці бібліографа, як гарний 
поет ставиться до слова — бережливо і з любов’ю!

Про Ф.П. Максименка хочеться говорити тепло і з почуттям вдячності. Й 
зовсім не тому, що про померлих не слід говорити погано. Ця людина викликала у 
нас всіх, хто з ним спілкувався, найщиріші почуття, що виходили з глибини душі.

Я довідався про смерть Федора Пилиповича з запізненням, тому що в цей час 
перебував у лікарні. Але даремно я думав, що випадково пропустив газету з не
крологом. Спершу друзі повідомили мені цю сумну новину, а потім — аж за 
кілька місяців по його смерті — з’явився й некролог. Як жив тихо, скромно, не
помітно, не на показ, так непомітно й пішов, подумалося мені. Так відходять зі 
світу справжні трудівники. І знову згадалися слова вченого: «Бібліографія — 
діяльність скромна». Що ж залишилося? Вдячна пам’ять.

Моє листування з Федором Пилиповичем відноситься до 60—70-х років, коли 
я укладав біобібліографічний словник «Літературна Полтавщина» і постійно 
відчував потребу в порадах та практичній допомозі таких бібліографів-енцикло- 
педистів, яким був Ф. Максименко. У мене залишилося зо три десятки його 
листів і поштівок та укладена ним книга «Кириличні стародруки українських 
друкарень, що зберігаються у львівських збірках (1574—1800)» з дарчим напи
сом. Крім того, бережу я й газетні витинки про нього, ілюстровані світлинами. 
Всі ці матеріали дорогі мені. Тепер, переглянувши і перечитавши листи, я відчув 
потребу поділитися своїми спогадами з тими, хто не знав його, щоб і в них розбу
дити почуття поваги до цієї чудової людини. Нехай це буде мовби липнева польо
ва квітка (у липні він відійшов від нас) на могилу Друга.

Наприкінці літа 1964 р., готуючи до друку твори українського поета-романтика 
і байкаря Левка Боровиковського (книжка вийшла в 1968 р.), я мав клопіт з 
вирішенням проблеми, пов’язаної з одним сумнівним щодо Боровиковського псев
донімом. Тут я й вирішив, що ніхто не зможе допомогти мені краще, ніж Федір Мак
сименко. Мій перший лист поклав початок довгорічному заочному, письмовому 
спілкуванню між нами. Відповідь я отримав без затримки. Федір Пилипович 
завжди відгукувався на листи дуже оперативно, його відповіді відзначалися діло
витістю і вичерпністю. Особливо охоче допомагав він мені в доповненні й удоскона
ленні «Літературної Полтавщини», яказ 1965ідо 1971 року друкувалася в журналі 
«Архіви України». У цій важкій справі я відчував з його боку моральну підтримку.

В листі від 28 квітня 1969 р. Ф.П. Максименко писав: «З великим задоволен
ням прочитав рецензію в «Вопросах литературы» на Ваш словник. Приємно, що



хоч за межами УРСР Ваша праця знайшла належний відгук». Дружня підтрим
ка допомагала мені переборювати труднощі.

Жодний мій лист — а в кожному з них були питання і питання — не залишав
ся без відповіді. Більше того, дбаючи про повноту словника полтавців, діячів 
літератури і суміжних галузей науки, Федір Пилипович нерідко підказував мені 
нові імена, давав адреси, за якими належало звертатися за потрібними матеріала
ми. 28 листопада 1965 р. він запитує: «Чому у Вас немає Олекси Грабини, який 
народився в Ромнах Полтавської губернії? » А вже в наступному листі надсилає 
мені свої відомості про цього маловідомого письменника. Виписки, як правило, 
він робив від руки, чорнилом, зрідка звертався й до друкарської машинки. Він 
надсилав іноді широкі виписки з тих книг, які неможливо було посилати мені по 
МБА як рідкі ні.

За цими листами можна зробити висновок про високу відповідальність, яку 
брав на себе Федір Пилипович, подаючи ту чи іншу довідку. Якщо йому здавало
ся, що припустився якоїсь неточності, то негайно посилав услід листа й виправ
ляв похибку. «Минулого разу я не точно написав, що Писання Ів. Величковсько- 
го видані в Празі. Насправді вони вийшли в Кракові. Точний заголовок книги...» 
і т. д. Це з листа від 28 листопада 1965 р. Відповідальності перед читачем він на
вчав і мене. В одному з листів було сказано: «Мені здається, що дитяче оповідан
ня 1930 р. Г. Левченка належить не Вашому Гаврилу, а іншому автору». Це спо
нукало до нових пошуків і уточнення.

На початку 1969 р. в Києві вийшов друком історико-довідковий том «Пол
тавська область» (в серії «Історія міст і сіл Української РСР»). Ознайомившись з 
ним, Ф.П. Максименко написав мені досить схвильований лист, сповнений поди
ву і навіть обурення, викликаного зневажливим ставленням авторів цього тому 
до використання належних джерел. Тут, як у жодному іншому його листі, вияви
лись «вояцькі» якості бібліографа, його душевний крик: для чого ж працюють 
бібліографи, якщо їхня праця не використовується?!

На початку цього листа (від 3 лютого 1969 р.) Федір Пилипович дивується, що 
у величезному томі не знайшов жодного посилання на мої праці. Я пояснив йому, 
що дійсно не брав участі в роботі над довідником, хоч деякі мої друковані праці 
там використані без посилання на автора. Далі мій кореспондент просив мене 
висловити свою об’єктивну думку про названий довідник. І тут же не міг утрима
тись, щоб не сказати, що думає сам: «Зі свого боку я мушу сказати, що далеко не 
все в цій праці мене задовольняє. Зокрема, це стосується ступеня використання 
архівних джерел й друкованих матеріалів». Він вказує в листі на цілу низку 
найбільш авторитетних джерел, які, здавалось, мусили б обов’язково бути вико
ристані укладачами «Полтавської області», але залишилися ними не помічені. 
< В нарисі про Кременчук автори умудрилися не згадати ні Николайчика, ні Буч- 
невича», — дивується бібліограф, й завершує своє просторе емоційне слововияв- 
лення на якійсь хворобливо-безпорадній ноті: «Все це речі для мене малозро
зумілі!» Так могла говорити людина з природним почуттям відповідальності пе
ред читачем. Та й було з чого дивуватись!

Я тоді, пам’ятаю, ще раз переглянув «Полтавську область» і написав Федору 
Пилиповичу широкого листа-рецензію, висловивши не криючись свою думку про 
довідник. 21 лютого 1969 р. він дякував за «ґрунтовну і цікаву» відповідь і заува
жив: «Моя думка цілком згоджується з Вашою — наукового (й навіть просто 
довідкового) елементу в ній значно менше, ніж треба було сподіватися. Мені теж 
кинулась у вічі певна кількість фактичних, м’яко висловлюючись, неточностей, 
але я звертав увагу не на культуру, а на чисто історичний бік тверджень».

З листа з’ясувалося, чому виник такий інтерес саме до полтавського тому. В 
той час у Києві зацікавилися питанням, яка «віддача» в «Історії міст і сіл» того
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величезного документально-архівного матеріалу, який було зібрано архівами й 
бібліотеками, й для цього хотіли мати думку про два томи — львівський і пол
тавський. Федору Пилиповичу доручили розглянути з цього боку том «Полтав
ська область». Я був радий, що хоч таким чином став йому в пригоді.

А треба сказати, що Ф. Максименко, якщо іноді потребував допомоги, то ви
являв делікатність, вживаючи ось такі, наприклад, звороти: «Дозволяю собі по
турбувати Вас своїм питанням» — і в цьому була ознака його вихованості, 
інтелігентності. 25 квітня 1970 р. він запитує мене: «Чи немає у Вас відомостей, 
де й коли народився Григорій Дмитрович Саливон? Коли й де він помер? Був би 
дуже вдячний». Таку довідку я мав і негайно відіслав її до Львова. Іншого разу 
було питання, чи відома мені книга Д. Іваненка «Записки и воспоминания», і хто 
її автор. Приємно було виконати хоч маленьке прохання такої людини. І як же 
було прикро, коли одного разу, приславши мені ділове запитання, він тут же до
писав, що в Полтаві лише я можу подати йому ці відомості, а я їх не мав і не знав, 
звідки взяти. Не швидко в мене розвіялася ця прикрість.

Іншого разу — це було наприкінці листопада 1975 р. — Федір Пилипович по
просив мене розшукати щойно виданий у Києві «Буквар Івана Федорова» церков
нослов’янською та українською мовами. Мені пощастило дістати й відіслати йо
му два примірники «Букваря», а в подяку отримати від нього книгу, про яку зга
дував вище. Цей випадок підказав мені, що в особі Ф. Максименка треба бачити 
не тільки визначного бібліографа, але й видатного книжника, збирача і дослідни
ка стародруків.

Поважаючи вік та обтяженість роботою Федора Пилиповича, я намагався бу
ти не вельми докучливим зі своїми клопотами. Пам’ятається, навесні 1978 р. по
слав йому прохання, яке стосувалося львівського музичного архіву середини ми
нулого століття, а точніше — біографії чеського музиканта А. Єдлічки, котрий, 
як повідомив мені чеський кореспондент, якийсь час працював у Львові. Минуло 
чимало часу, а відповіді не було. Нарешті я одержав лист, датований 4 листопада 
1978 р., в якому прочитав: «Прошу пробачення за те, що затримався з моїм лис
том — весь час хворий. Ви запитували про Єдлічок...» і т. д. Ця акуратність пра
вила мені за приклад.

10 лютого 1977 р. газета «Друг читача» опублікувала допис М. Бутрина 
«Вірність покликанню», присвячений 80-річчю Ф.П. Максименка. Там був та
кий рядок: «Свої енциклопедичні знання Федір Пилипович щедро віддає числен
ним читачам, науковцям — усім, хто приходить до нього за допомогою і пора
дою». Я почував себе одним з таких людей. І тоді я написав йому листа, можли
во, вперше без прохання чимось допомогти. Я написав йому: «З почуттям гор
дості думаю, що і в моєму книжковому зібранні є одна (на жаль, лише одна!) Ва
ша книжка з автографом. Славна, добра людина Ви, я завжди буду з задоволен
ням думати, що листувався з Вами, користувався Вашою допомогою, порадами». 
Я й тепер відчуваю глибоке внутрішнє задоволення з того, що не запізнився, а 
вчасно встиг сказати Федору Пилиповичу кілька теплих, щирих і, гадаю, 
приємних для нього слів. Моя вдячна пам’ять підтверджує їх і сьогодні.

1 Рудинські ЄЯ. і М Я. Археолог М.Я. Рудинський / /  Краеведческие записки Ахтырского крае
вед. музея. — Ахтырка, 1962. — Вып. 3. — С. 82—89.

2 Ротач П.П. «Усе, що взяв у дорогу...» / /  Пам’ятки України. — 1988. — № 3.
3 Ротач П. Археолог, осяяний світлом поезії / /  Археологічний літопис Лівобережної України. — 

Полтава, 1998. — Ч. 1/2. — С. 112-114.
4 В бібліотеці автора зберігається першодрук цього видання з автографом М.Я. Рудинського.
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Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ

I f f  м’я Олександра Петровича Оглоблина до останнього часу залишалося ма- 
щ ш ловідомим сучасному поколінню українських істориків, хоч він прожив 
jgJaj довге життя (народився у 1899 р., помер у 1992 р.) і вніс багато принци

пово нового в ряд галузей історичної науки: історію України, історіографію, дже
релознавство, архівознавство, археографію, генеалогію, біографістику тощо. 
Перші публікації, присвячені аналізу творчості вченого, з’явилися наприкінці 
50-х рр. З другої половини 90-х рр. їх стало так багато, що заговорили про оглоб- 
линознавство як напрям вітчизняної історіографії. Рецензована книга є док
торською дисертацією, успішно захищеною в Інституті української археографії 
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.

Життя Олександра Оглоблина поділене майже навпіл: перша половина — до 
1943 р. включно — в Україні, друга половина, з 1944 р. — в еміграції. У після
воєнній радянській історіографії прізвище Оглоблина не згадувалося у позитивно
му або нейтральному контексті. До нього ставилися як до зрадника і відщепенця.

І все-таки професору О. Оглоблину пощастило побачити на власні очі народт 
ження незалежної України. Він мав можливість поспілкуватися з молодими істо
риками, які приїздили до США з України, упевнитися в тому, що його книги, ви- 
друковані в УРСР у 20—30-х рр., повернулися із спецсховищ у бібліотеки, прочи
тати перші, ще інформаційні за змістом, повідомлення про свою творчість в ук
раїнській науковій пресі.

Організатори IV Міжнародного конгресу україністів (Одеса, серпень 1999 р.) на
передодні століття від народження О. Оглоблина влаштували спеціальне секційне 
засідання, присвячене дослідженню його наукової спадщини. Воно зібрало чимало

* Верба І. Олександр Оглоблин: Життя і праця в Україні. — К.: Інститут української археографії 
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 1999. — 384 с.
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вчених, у тому числі зарубіжних. Розгорнулася жвава дискусія, в ході якої вияви
лося неоднозначне ставлення до цієї цікавої постаті. Суперечок навколо наукової 
діяльності О. Оглоблина в еміграції практично не спостерігалося, причому з проти
лежних причин: зарубіжні вчені її надто добре знали, а для вітчизняних вона зали
шалася майже невідомою. Навпаки, навколо життя і праці О. Оглоблина в Україні 
спалахнула гостра полеміка. Деякі з присутніх не могли пробачити Оглоблину пе
ребування на посаді обербургомістра окупованого гітлерівцями Києва. Цей загаль
новідомий факт, на їх думку, перекреслював усе зроблене вченим.

Справді, обербургомістерство Оглоблина, хоч зовсім невдале з точки зору оку
паційних властей, а тому й нетривале (трохи більше місяця), не є, як не погляну
ти, світлим епізодом у біографії вченого. Тим більше, що Оглоблин ніколи не був 
внутрішнім емігрантом. Зовсім навпаки, він відігразав надзвичайно активну 
роль в радянському науковому житті 20—30-х рр. Однак нас повинне цікавити не 
безсумнівне пристосуванство людини (до речі, виховане радянським політичним 
режимом), а наукова результативність вченого.

Рецензована монографія І. Верби якраз і дає повноцінні відповіді на питання, 
пов’язані з життям та працею О. Оглоблина в Україні. На її сторінках вирізьбле
но рельєфний портрет вченого з усіма притаманними йому позитивними рисами 
і вадами. Ознайомившись з книгою, читачі, мабуть, не відчуватимуть особливої 
симпатії до героя Ігоря Верби, але гідно оцінять цю непересічну постать.

І. Верба обмежився дослідженням життя і творчості О. Оглоблина в Україні, 
маючи на увазі, що зарубіжний етап діяльності висвітлено у багатьох працях Лю
бомира Винара. В журналі «Український історик» вже багато років існує рубри
ка, присвячена О. Оглоблину. Зусиллями І. Верби і Л. Винара відтворена багато
гранна наукова і громадсько-політична діяльність видатного українського вчено
го впродовж життя, яке увібрало мало не все минуле століття.

Книга І. Верби містить колосальний фактичний матеріал, запозичений з 
півтора десятків архівосховищ. Щоб розібратися у непростих обставинах оглоб- 
линського родоводу, автор навіть побував у місцях, де жив його герой, зустрівся 
з людьми, які його знали.

Прискіпливий і точний аналіз різноманітних джерел забезпечив необхідну гли
бину висновків. Через постать Оглоблина, виписану автором у багатьох деталях, 
можна краще зрозуміти міжвоєнну епоху, яка характеризувалася інтенсивними 
модернізаційними процесами й водночас — найбільш страхітливими в усій ук
раїнській історії подіями — голодоморами, масовими репресіями, депортаціями. 
Цю епоху ми бачимо очима О. Оглоблина, коли читаємо книгу І. Верби. Вияв
ляється, що знання, які ґрунтуються на загальних або глобальних закономірнос
тях, не завжди адекватно передають дух епохи. Істотні нюанси в палітру наших 
знань вносять деталі, пов’язані з тією або іншою непересічною особистістю, в дано
му разі — з діяльністю Оглоблина. Знайомлячись з обставинами його життя, ми ро
зуміємо, наскільки мало знаємо творчість істориків 20—ЗО рр., основні школи 
тодішньої історіографії, умови діяльності науково-дослідних установ.

Як приклад, можу навести свій власний досвід, пов’язаний з обставинами ут
ворення Інституту історії України у складі Академії наук УРСР. У минулому я 
вивчав архіви, в яких відбивалася офіційна діяльність установ, але не торкався 
особистих архівів фундаторів Інституту історії України. Скажу більше: навіть не 
знав, що Оглоблин відіграв певну роль у створенні цього інституту. Працюючи 
над біографією О. Оглоблина, І. Верба знайшов цікаві матеріали про підготовку 
до створення Інституту історії України, які відносяться до 1932—1935 рр.

Звичайно ж, О. Оглоблин був висуванцем — одним з багатьох тисяч вису
ванців більшовицької партії, поставлених на керівні посади після усунення «бур
жуазних спеціалістів». Як правило, висуванці виконували в основному контро
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люючі функції, тобто користувалися знаннями і досвідом усунутих спеціалістів. 
Ті, хто виходив на самостійну дорогу, найчастіше розвалювали справу. Деякі, од
нак, справлялися, незважаючи на відсутність або неповноту спеціальних знань, 
тому що вчилися «на ходу».

0. Оглоблин у 19-річному віці посів відповідальну посаду в київській губна- 
росвіті, маючи за плечима неповний курс навчання в Університеті Св. Володими
ра. Одразу замахнувся на реформу загальноосвітньої школи.

Щоправда, проект залишився на папері у зв’язку з денікінською окупацією 
України.

Наступного року Оглоблин уже викладав на Вищих політичних курсах при 
ЦК КП(б)У. Ще через рік він став професором університету, в якому недавно на
вчався, а також посів посаду декана. Стати університетським професором у 20 
років дозволила революційна епоха, але вся суть у тому, що він відповідав і по
саді, і вченому званню!

Коли було засновано наукові ступені, О. Оглоблин став першим в Україні докто
ром історичних наук і залишався єдиним на всю республіку доктором довгі роки. 
Він, як це було можливо в ті часи для «незамінних спеціалістів», посідав одночас
но кілька викладацьких посад, встигаючи займатися надзвичайно результативною 
науковою діяльністю. Зокрема, він був професором Київського університету з 1921 
по 1943 рр., Інституту народного господарства (1927—1930), Одеського університе
ту (1938—1940), старшим науковим співробітником АН УРСР (1926—1943), за
ступником директора Всеукраїнського історичного музею в Києві (1931—1932), 
директором Київського центрального архіву стародавніх актів (1932—1933).

Найбільш цінним в книзі є аналіз еволюції методологічного арсеналу Олек
сандра Оглоблина. Ми бачимо, як змінювалися підходи вченого до висвітлення 
наукових проблем, спочатку — цілком природним шляхом, тобто через ово
лодіння доробком попередників, а пізніше — в результаті компартійного дикта
ту. І. Верба прагне уникати однозначних оцінок, оскільки термінологія частіше 
приховує, ніж визначає методологічну позицію дослідника. Автор надає перева
гу послідовній розповіді, аналізу впливів різних теоретиків на творчість Оглоб
лина, підходам останнього до вивчення конкретних проблем. Це дає можливість 
читачам рецензованої книги робити власні висновки, часом не погоджуючись з 
позицією О. Оглоблина або з позицією І. Верби, який аналізує творчий доробок 
Оглобліна. Такий ракурс рідко можна зустріти в монографіях, присвячених 
дослідженню історіографічних проблем. Він дає можливість використати виснов
ки автора або висновки спеціалістів, до рук яких потрапила рецензована книга, в 
зовсім інших галузях історичного знання.

Наприклад, ми багато пишемо про національне відродження 20-х рр. і 
«розстріляне відродження» 30-х рр. Виявлення сутнісної різниці в оцінках О. Ог- 
лоблиним тих же самих явищ, зроблених у кожному з цих десятиліть, допомагає 
глибше зрозуміти їх специфіку. Оглоблин мав розвинене політичне чуття.

Книга І. Верби стає у нагоді при постановці нових проблем. Наприклад, 
дослідження наукової спадщини О. Оглоблина допомагає зрозуміти, як формува
лася система марксистсько-ленінських стереотипів в історичній науці. Ми пере
конуємося і в тому, наскільки далекий марксизм-ленінізм радянського зразка 
від західноєвропейського марксизму.

1. Верба має безсумнівний хист літератора, внаслідок чого його працю можна 
читати не тільки з професійним інтересом. Інколи автор занурює своїх читачів у 
такі глибини, що стає моторошно.

Зокрема, якраз із цієї книги ми дізнаємося про істотні деталі протистояння 
українськи? істориків 20-х рр.: з одного боку — М. Грушевського та його школи, 
з другого — Д. Багалія, М. Слабченка, О. Оглоблина та його учнів, майстерно за
нурених вчителем на чужу територію — в історичні установи Грушевського.
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Дослідники архівів СБУ знайомі тільки з архівно-слідчими і судовими справа
ми людей, які опинилися у лабетах чекістів. Справи-формуляри, де концентрува
лися результати негласного стеження за діячами, якими особливо цікавилися ор
гани державної безпеки, й досі нікому не доступні. І все-таки деякі матеріали 
однієї справи-формуляру, присвяченої М. Грушевському, були опубліковані у ви
гляді книги В. І. Пристайком і Ю.І. Шаповалом у 1996 р. Як водиться, автори 
цієї книги не розкрили справжніх прізвищ таємних інформаторів ДПУ у найб
лижчому оточенні М. Грушевського. І. Верба розкриває ці прізвища, і протисто
яння між Грушевським та Оглоблиним стає більш зрозумілим.

Пера Ф.М. Достоєвського заслуговує один з епізодів цього протистояння — по
леміка між О. Оглоблиним і учнем М. Грушевського Тодором Гавриленком. Оглоб
лин публічно звинуватив Гавриленка в буржуазному націоналізмі і фактично до
бився того, що чекісти влаштували обшук на квартирі останнього. Під час обшуку 
було виявлено незакінчений рукопис Гавриленка під назвою «Троцкистские и на
ционалистические концепции в работах современных украинских историков (Ог- 
лобин и его группа)». Бідолаха не встиг пустити свій опус в хід, його випередили...

Ще один епізод, який яскраво малює задушливу атмосферу 30-х рр. У 1934 р. 
О. Оглоблин розправився із своїм вчителем — видатним московським істориком 
Митрофаном Довнар-Запольським. Як свідчила дочка останнього, у Довнар-За- 
польського зупинилося хворе серце, коли він прочитав оглоблинський наклеп — 
неперевершений у своїй політичній загостреності і професійно майстерний.

І.В. Верба розповідає про ці деталі наукового життя 30-х рр. спокійно і безсто
ронньо, тому що без них неможливе узагальнення процесів, що відбувалися в на
уці. Ми починаємо розуміти, чому О. Оглоблин виживав там, де гинули інші.

Не зупиняючись на деталях, хотів би підкреслити ще одну позитивну рису ре
цензованої книги: професійно зроблений аналіз наукової спадщини О. Оглобли
на. Найбільш глибоко висвітлені сюжети, пов’язані з аналізом економічної і 
політичної історії України. Доводиться з гіркотою визнати, що цілина еко
номічної історії XVII—XIX ст., яку ґрунтовно зачепив у своїх дослідженнях Ог
лоблин, й досі майже не досліджена — ні істориками, ні економістами.

Звичайно ж, не можна погодитись з усіма висновками Оглоблина. Деякі з них 
зроблені під впливом політичної кон’юнктури і не мають наукового значення. 
Наприклад, І. Верба розповідає про зроблений Оглоблиним у 1928 р. висновок 
щодо причин ліквідації одеського порто-франко: великодержавники у 1857 р. до
моглися від уряду скасування порто-франко, тому що вони були економічно 
зацікавлені у тому, щоб Одесу позбавили статусу вільного українського міста 
(див. с. 286). Далі І. Верба без власних коментарів наводить співчутливі такому 
висновку висловлювання сучасних одеських дослідників (до речі, не спеціалістів 
у галузі економічної історії). На їх думку, оглоблинський висновок був новим 
словом у постановці питання про одеське порто-франко. Думка справді нова, ось 
тільки як розцінювати царські укази про запровадження і скасування порто- 
франко в «українській» Одесі? Про яке українське місто може йтися, коли ца
ризм впритул не бачив України аж до свого падіння у 1917 р.?

Найбільш серйозним недоліком монографії І. Верби є її тираж — 700 
примірників. Книга в результаті залишилася недоступною переважній більшості 
вчених, які професійно вивчають проблеми української історії та історіографії як 
у нас, так і за рубежем. Проте цей недолік властивий переважній більшості 
нинішніх видань наукового характеру.

Важливо інше: фундаментальне дослідження, присвячене життю і творчості 
Олександра Оглоблина, вже існує. Незважаючи на мізерний тираж, воно увійшло 
в науковий обіг і відіграє свою роль у дальшому розвиткові історичної науки.
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