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Х О ЗАРО-ІУДЕЙ СЬКЕ ЗАСНУВАННЯ 
КИЄВА: ДО ІСТО РІЇ М ІФ У _____________

Петро ТОЛОЧКО

Иезпосереднім приводом для написання цієї статті послужила інфор
мація В.С. Флерова про колоквіум «Хозари» (Єрусалим, 1999) і «Ко
ротку єврейську енциклопедію» про хозарів, опубліковану в 
«Російській археології» (№ 3 за 2000 рік). У ній автор з певним подивом наводить 

твердження М. Гольдельмана з його великої енциклопедичної статті «Хозари» 
про те, що згідно «поширеної в історичній науці думці, Київ був заснований 
близько 830 р. як хозарський торговий центр». —

Складається таке враження, нібито М. Гольдельману пощастило виявити за
кладний камінь столиці Русі. Якби він потурбувався про те, щоб уточнити 
ступінь поширеності такої думки в наш час, то йому довелося б обмежитися фак
тично двома авторами, які написали одну роботу. Йдеться про Н. Голба й О. Прі- 
цака, що видали монографію «Хозаро-єврейські документи X ст.»* Вона й послу
жила джерелом патріотичного натхнення М. Гольдельмана, хоча і не спонукала 
його на власні археологічні або історичні розвідки.

Ознайомившись свого часу із книгою названих авторів, я звернув увагу на ряд 
її екстравагантних висновків, що далеко виходять за межі джерелознавчих мож
ливостей так званого київського єврейського листа. Очевидна неспроможність 
багатьох тверджень, здавалося б, рятувала наукову громадськість від серйозного 
і розгорнутого критичного їхнього аналізу**. Тепер же, коли висновки Н. Голба й 
О. Пріцака несподівано набули «хрестоматійної» незаперечності, не можна 
більше ставитися до них, як до якихось філологічних пустощів.

Вперше книга побачила світ 1982 р. англійською мовою. У 1997 р. вона була перевидана в Росії 
російською мовою в єврейському видавництві «Гешарим». Норман Голб и Омельян Прицак. Хазаро- 
еврейские документы X в. /  Науч. редакция, послесловие и комментарий В.Я. Петрухина. — Моск
ва — Иерусалим, 1997.

Невеличкий коментар щодо окремих висловлювань О. Пріцака було вміщено у статті: ♦Спор
ные вопросы ранней истории Руси» у збірнику «Славяне и Русь (в зарубежной историографии)». — 
К., 1990. — С. 104—108.



4 Петро ТОЛОЧНО

Передусім, про сам лист. Навіть якщо погодитися з його автентичністю (у чо
му немає повної впевненості) і з тим, що написаний він у Києві в перші деся
тиліття X ст., то максимум, на що уповноважує він сумлінного дослідника, — це 
на твердження про наявність у Києві в цей час іудейської хозарської общини, ма
буть, торгової колонії. Нічого нового, а тим більше — сенсаційного, в листі не 
міститься. Про те, що в ранньому Києві була хозарська колонія, відомо з «Повісті 
минулих літ». У ній згадується урочище «Козары». Підтверджує хозарську при
сутність у Києві й археологічний матеріал, правда, дуже незначний1. Але й 
київський лист не вказує на велику хозаро-іудейську общину Києва. Вона вияви
лася неспроможною зібрати 40 монет серед київських одноплемінників, щоб виз
волити з боргової залежності від невірного (очевидно, слов’янина) свого товари
ша і вимушена була звертатися за фінансовою підтримкою за межі Русі.

В.Я. Петрухін в одній із приміток до книги Н. Голба й О. Пріцака резонно за
значає, що в самому листі не міститься якихось свідчень про хозарське перева
жання у Києві: скоріше, залежність членів єврейської общини від іновірців 
свідчить, навпаки, про панування в ньому руських князів*.

Прозаїчне пояснення присутності в слов’янському Києві початку X ст. хо
зарських іудеїв видалося нецікавим Н. Голбу й О. Пріцаку, і вони винаходять 
складну конструкцію хозарського пріоритету в його заснуванні та ранній історії.

Наведемо кілька найбільш характерних тверджень названих авторів. Н. Голб: 
«Відповідно до поширених поглядів, Київ був заснований хозарами в VIII сто
річчі»2. У довідковому посиланні наведена Jewish Encyclopaedia, vol. 7 (New 
York, 1904), а також робота Г. Вернадського Ancient Russia (New York, 1943). На
вряд чи це є досить переконливим підтвердженням значної поширеності поглядів 
про хозарський Київ.

О. Пріцак: «Загальновідомо, що Київ управлявся хозарами до того, як був за
войований Руссю»3. «Загальновідомість» історичного факту, як здавалося О. Прі
цаку, взагалі позбавляла його від будь-якого обґрунтування свого твердження і 
посилань на попередників.

Стверджуючи з особливим ентузіазмом хозаро-іудейське заснування Києва, ви
щеназвані автори мають дещо різні погляди на визначення його часу. За Н. Гол- 
бом — це кінець VIII ст. О. Пріцак дає дві дати: спочатку запевняє, що Київ був по
будований не раніше першої половини IX ст., потім відносить цю подію до VIII ст. 
М. Гольдельману чомусь сподобалася точна дата — 830 р., невідомо звідки почерп
нута. У письмових джерелах п просто немає.

Зміст книги Н. Голба та О. Пріцака переконує, що ідеологом хозаро-іудей- 
ського заснування Києва є О. Пріцак, що виступав і раніше зі статтями на цю те
му. Більше того, він чимало попрацював і над тим, щоб довести хозарське поход
ження літописних полян. Логіка його міркувань гранично проста. Назва «поля
ни» показує, що вона розумілась в Русі як пов’язана з апелятивом «поле». А 
оскільки в районі Києва, як здається О. Пріцаку, полів немає, а тільки гори й 
ліси, то можна припустити, що поляни до приходу на береги Дніпра жили в сте
пах на схід від нього4. Чому на схід, а не на захід? Адже там також є поля, у тому 
числі і знамените Перепетове поле, що починалося за сорок кілометрів 
південніше Києва. Та тому, що Хозарія знаходилася на схід від Дніпра.

Інших писемних джерел для вирішення питання, хто такі поляни і звідкіля 
вони прийшли, крім «Повісті минулих літ», немає. І не випадково, саме її 
свідчення залучаються О. Пріцаком для обґрунтування свого висновку. Робиться 
це вибірково, а ті, що не вписуються в схему, пояснюються пізнішими вимисла
ми редактора літопису.

* Див.: Комментарии. Примечание к С. 96. — С. 217.



О. Пріцаку імпонує, що у двох випадках поляни названі в одній групі з сіверя
нами і в’ятичами, із чого він робить висновок, що вони були лівобережними 
південними сусідами сіверян і в ’ятичів, тобто хозарами. Робити такий 
відповідальний історичний висновок на підставі лише літописного сусідства по
лян з іншими східнослов’янськими племенами, звісно, неможливо. До того ж, 
поляни значно частіше виступають сусідами древлян і сіверян, а зовсім не 
в’ятичів. У ряді місць літописець цілком певно об’єднує полян і древлян в одну 
групу, протиставляючи її іншій, яку становили радимичі й в’ятичі. «Поляномъ же 
живущим осов'і», яко же рекохомъ, сущимъ от родд СЛОВ'ЪнЬСКА, И НАреКОШАСЯ поляне, А 
древляне ОТ СЛОВ̂ НЪ же И НАреКОШАСЯ древляне: РАДИМИЧИ ВО И ВЯТИЧИ ОТ ЛЯХОВЪ»5.

Немає необхідності наводити усі свідчення літопису про безпосереднє 
сусідство полян із древлянами і сіверянами. їх багато, і всі вони цілком визначе
но вказують на слов’янство полян. «А ще и поляне звлхуся, но словєнскаа р*Ьчь e t 
Полями же ПрОЗВАНИ БЫША, ЗАНЄ В П0ЛЄ С'ЬдЯХУ, А ЯЗЫК СЛАВЄНСКИ ЄСТЬ»6.

О. Пріцак не став оголошувати й це твердження літописця вигадкою, але 
слідуючи своєму переконанню про хозарство полян, несподівано доходить вис
новку, що крім полян, які говорили слов’янською мовою, були також поляни, 
які нею не розмовляли. На чому ґрунтується це припущення, невідомо. Літопи
сець не дає для цього жодних підстав. Навпаки, він розглядає полян серед тих 
слов’ян, які сиділи на Дунаї, а потім розселилися на інші землі. «ЕНі единъ языкъ 
СЛАВ'ЪнеСКЪ: СЛОВЕНИ, иже С̂ ДЯХУ по ДуНАЄВИ, ИХ же ПрИЯША угри, И МОРАВА, и чесн, И ЛЯ- 
ХОВе, и поляне, ЯЖЄ НЫН'Ь 30В0МАЯ Русь»7.

Ще рішучіше розправився О. Пріцак із хозарською даниною полян. Справді, 
якщо поляни були хозарами, то якось нелогічно, щоб вони сплачували данину хо
зарам же. А коли так, то данини цієї і зовсім не було: все це — пізніший витвір ре
дактора «Повісті минулих літ». От тільки не пояснив О. Пріцак, навіщо слов’яни
ну, нащадку древніх полян, потрібно було зводити на хозарів такий наклеп, а за
одно й виставляти в не дуже привабливому світлі своїх далеких пращурів.

Про хозарську данину полян у літописі говориться тричі: у недатованій час
тині й у статтях 859 і 862 років. Проаналізуємо ці повідомлення і подивимося, чи 
дають вони підстави для звинувачення літописця або редактора ПМЛ в умисному 
вимислі.

Текст із недатованої частини: «По сихъ же л'Ьт'Ьх'ь, по смерти spAwfc сея (Кия, 
Щека і Хорива. — П.Т.) быша обндимьі дрєвлями н ин'іми околнымн. И нандоша я ха- 
ЗАр̂ , САДЯЩАЯ НА горлх СНХ̂  В ЛІіС’Ьх’Ь» И рНкшл КОЗАрИ: «Пллтите НАМЪ ДАНЬ». Съду- 
МАВШЄ же поляне Н ВДАША ОТ ДЫМА МЄЧЬ, Н НЄСОША КОЗАрИ КНЯЗЮ СВОЄМу Н КЬ СТЛр̂ ИШН- 
НЫМ своимъ»8.

Що ж збентежило О. Пріцака в цій статті? Як виявилося, мечі, які поляни 
піднесли як данину хозарам. Він вважає, що це не полянська, а руська традиція. 
Меч, за даними арабських географів, відігравав важливу роль серед русів. 
Цілком справедливо: серед русів і серед слов’ян, але не серед хозар, зброєю яких 
була шабля. Якби поляни київські були хозарами, то мали б вручити як сим
волічну данину шаблю, а не меч.

Стаття 858 р. «Е л*Ьто в 337. Имлху дань влрязи изъ ЗАМорья на чуди и на словенах. 
На мери, н на всНкхь, кривич̂ х̂ * А козлрн имлху НА полянах» и на с̂ вер̂ х» и на ВЯ
ТИЧАХ*1», НМАХУ по Б'Ьл’Ь и в'ЬвєрищЬ ОТ ДЫМА»9.

Тут О. Пріцаку здається підозрілою згадка про білячі шкурки як данину. Чо
му? Та тому, що білячі шкурки збиралися як данина не хозарами на півдні 
Східної Європи (де ця тваринка не водиться), а варягами в Північній Європі10. 
Насправді, й білки водилися повсюдно в лісах Східної Європи, і білячі шкурки 
були традиційним платіжним засобом у слов’ян, що засвідчено арабським 
мандрівником XII ст. Абу Хамідом Ал-Гарнаті. Однак ще переконливіше відво-

ХОЗАРО-ІУДЕЙСЬКЕ ЗАСНУВАННЯ КИЄВА: ДО ІСТОРІЇ МІФУ____________________5



6 Петро ТОЛОЧКО

дить звинувачення редактора «Повісті минулих літ» у вимислі той факт, що ана
логічна розповідь про хозарську данину міститься й у Новгородському літописі, 
що дозволяє датувати його часом початкового зводу.

Стаття 862 р. «Они же р'Ьшл: Была суть 3 врлтья, Кии, Щекъ, Хоривъ, иже сд^ла- 
ша грлдолгъ сь, и нзгибоша, и мы с'Ьдимъ родъ ихъ, плАТЯче дань козлромъ»11. Так 
відповіли кияни на запитання Аскольда і Діра: «чин се грлдокъ?», які припливли 
до Киева. 3 контексту відповіді цілком зрозуміло,, що кияни 60-х років IX ст. 
усвідомлювали себе спадкоємцями роду Кия, що потрапили в данинну за
лежність від хозар.

О. Пріцак вважає версію, що міститься в Іпатіївському літописі, недостовір
ною і протиставляє їй статтю Лаврентіївського літопису: «И мы с̂ димъ, пдатячє 
дань родомъ их, Козлромъ»12. Єдиний аргумент на користь більшої достовірності 
звістки Лаврентіївського літопису — його більш рання редакція. Якби йшлося 
про редакції давньоруського періоду, таке твердження мало б сенс. Але і Лав- 
рентіївський, і Іпатіївський літописні зводи складені в пізньосередньовічний 
час, і немає гарантії, що укладач (автор зводу) XIV ст. мав у своєму розпоря
дженні більш давній і достовірний протограф, ніж укладач-літописець XV ст.

Стаття Лаврентіївського літопису внутрішньо суперечлива. Буквальне її про
читання свідчить, що кияни IX ст. цілком чужі Кию і його роду. Це — тубільці, 
які сплачують данину хозарам. Узгодити свідчення цієї статті немає можливості, 
та, власне, немає й великої необхідності в цьому. Дослідники літописів уже дав
но дійшли висновку, що правильне її прочитання знаходиться в Іпатіївському 
літописі. О. Шахматов запропонував таку уточнену редакцію цієї статті: «А мы 
сидим, род их (Кия і братів. — П.Т.) и платим дань козарам».

Підбиваючи підсумки сюжету про хозарську данину полян, доводиться визна
ти, що звід «Повісті минулих літ» в цілому вірно відбиває історичні реалії. До 
Києва і полян хозари не мали жодного іншого відношення, крім того, що на пев
ному етапі історії, очевидно, у другій половині VIII ст., вони поширили на них да
нинну залежність.

Тепер звернемося до аргументів О. Пріцака про будівництво міста Києва хоза
рами не раніше першої половини IX ст. Теоретично такий варіант цілком можли
вий. Завоювавши слов’янський населений пункт, хозари могли перетворити йо
го в фортецю й навіть у місто. Інша справа, чи є переконливі докази цього.

Свою плутану розповідь про ранній Київ як хозарський гарнізонний центр 
О. Пріцак будує на двох головних посиланнях. По-перше, на археологічному. Ци
туючи В.П. Петрова, він твердить, що Київ, як місто, був заснований на Дніпрі не 
раніше першої половини IX ст. і цей факт, нібито, засвідчений археологічними 
розкопками. По-друге, на політично-географічному. До цього часу, як здається 
О. Пріцаку, хозарська межа на заході проходила по Дніпру, і, отже, Хозарія з не
минучою необхідністю повинна була будувати тут порубіжні гарнізонні і торгові 
містечка.

Що стосується археологічного аргументу, то він насправді виявляється 
цілком неспроможним. Насамперед, своєю некоректністю. В.П. Петров у статті, 
па яку посилається О. Пріцак, проводить думку про безперервне існування Києва 
від рубежу старої і нової ер. На етапі VI—IX ст. він являв собою племінний 
слов’янський центр, а потім, уже в X ст., перетворився на стольне місто Давньо
руської держави13. Про заснування Києва у першій половині IX ст., до того ж, на
чебто підтверджене археологічними розкопками, В.П. Петров просто не писав.

Ще менш переконливим є «прикордонний» аргумент. Зрозуміло, в О. Пріцака 
немає даних про те, що західний кордон Хозарії проходив по Дніпру. Але навіть 
якби вони і були, це нічого не підтверджувало б. Адже Київ виник не на «хозар
ському», а на слов’янському березі і, таким чином, є скоріше порубіжною форте-



цею слов’ян. Власне, саме такою й була його роль щодо кочівників степів протя
гом усієї його середньовічної історії14.

Повідомлення про будівництво фортеці Саркел на Дону в 833 р. візантійськи
ми інженерами наштовхнуло О. Пріцака на думку про те, що, напевне, в цей же 
час або трохи пізніше був укріплений і Київ15. Підтверджується це, нібито, тим, 
що реальне київське укріплення (біля Берестова) названо «Угорським». Це най
менування, очевидно, походить від оногурського гарнізону16.

Наведене твердження викликає, щонайменше, подив. Автор не демонструє тут 
знань не тільки київської археології, але й історичної топографії. Урочище Угор
ське віддалене від центральної частини давнього Києва майже на 3 км і було його 
далекою околицею навіть у період розквіту міста. До того ж, жодних «реальних» 
укріплень гам ніхто і ніколи не виявляв. І якщо «Угорське» — це Київ у IX ст., то 
як тоді звалося укріплення на Старокиївській горі, що існувало насправді? Архео
логічні матеріали, які б давали хоч найменшу можливість припустити наявність у 
IX ст. у цьому урочищі хозарського гарнізону, також не виявлені.

Обґрунтовуючи власну ідею побудови Києва хозарами, О. Пріцак твердить, 
що він має типову центральноазіатську модель: (1) Цитадель, Гора; (2) внутрішнє 
місто, Копирів^їсінець і (3) передмістя, Поділ. Археологічні дані свідчать, що 
Київська цитадель існувала з VIII по XI ст., внутрішнє місто з’явилося на почат
ку X ст., а передмістя Поділ починає існувати принаймні на початку X ст.17

Тут, що не твердження, то одкровення, обумовлене незнанням історичної то
пографії й археологічної хронології. Копирів кінець ніяк не може претендувати 
на внутрішнє місто, оскільки знаходився на відстані одного кілометра від 
київського дитинця, а між ними ще розташовувався кромний град, що ввійшов у 
літературу під назвою «Міста Ярослава». Не був передмістям і Поділ, що на
справді відігравав роль київського торгово-ремісничого посаду і, по суті, прими
кав до дитинця.

Побудова Києва хозарами за центральноазіатською моделлю припускала б 
практичну одночасність його структурних частин, проте сам же О. Пріцак вибу
довує їх послідовну появу. Правда, не переймаючись при цьому занадто точністю 
хронологічних довідок і навіть не узгоджуючись із власними твердженнями. За
явивши на початку дослідження, що Київ не міг бути побудований раніше першої 
половини IX ст., він потім доходить висновку про існування київської цитаделі 
вже з VIII ст. Копирів кінець, як міський район, склався не на початку X ст., а 
скоріше наприкінці його, а, можливо, — і на початку XI ст. Що стосується Подо
лу, то нові археологічні розкопки дозволяють припускати його практичну одно
часність із поселенням на Старокиївській горі. УIX — на початку X ст. Поділ мав 
уже регулярну зрубну забудову, що підтверджується дендродатами ряду 
будівель: 887 р., 900 р., 901 р., 903 рік18.

Звичайно, ніякої центральноазіатської моделі в Києві не було. Він виникав і 
розвивався як типовий слов’янський центр — спочатку адміністративно- 
політичний, а потім і торгово-ремісничий.

Ще одним важливим аргументом на користь хозарського Києва, як вважає 
О. Пріцак, є назва «Копирів кінець». Походить вона нібито від загальновідомих 
у хозарській державі етнонімів Sabar (Савар) і Kabar (Кавар) і є переконливим 
свідченням того факту, що внутрішнє місто Києва (шахристан) спочатку було за
селено хозарськими каварами (копирами19). Згадка в літописі у XII ст. про «жи
дов» дозволила О. Пріцаку зробити ще цілу низку відповідальних висновків. Як 
виявляється, київські кавари (копирі) сповідували іудаїзм, а Київ, таким чином, 
через них також мав зв’язок з цією релігією20.

Важко судити, наскільки переконливими є етимологічні розвідки О. Пріцака, 
проте історику вони видаються вкрай недостатніми для висновку про заселеність Ко-
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пиревого кінця хозарськими іудеями копирами. Необхідні археологічні матеріали, 
що підтвердили б їх. Це розумів і О. Пріцак, вважаючи, що серйозні археологічні 
дослідження допоможуть знайти тут залипши єврейських релігійних споруд.

Останні десятиліття на Копиревому кінці неодноразово проводилися 
стаціонарні розкопки, але вони так і не виправдали надій О. Пріцака. Тут знай
дено археологічні прошарки VI—VII ст. з типовою слов’янською керамікою, а та
кож староруські — кінця X—XIII ст. Аналогічні матеріали виявляються і під час 
охоронних робіт при прокладенні різноманітних підземних комунікацій. І ніде 
на всій 40-гектарній площі давнього Копиревого кінця не виявлено жодного 
об’єкта або предмета салтівського культурного типу. А без цього розмови про хо- 
заро-іудейський Копирів кінець давнього Києва нічого не варті.

Найбільш переконливим доказом хозарськості Києва, як вважає О. Пріцак, є 
його назва. З ’явилася вона незадовго до кінця IX ст. і походить від власного імені 
хозарського візира Куйа21. Джерела нічого не згадують про цього візира, а тим 
більше про будівництво ним Києва, але О. Пріцак заповнює цей недолік власни
ми висновками. У ЗО—40-і роки X ст., коли Ал-Масуді укладав свою працю, хо
зарським візиром був Ахмед бен Куйа. Оскільки в кочових імперіях посади 
міністрів були спадковими, то можна припустити, що Куйа був попередником 
Ахмеда. На підставі цього припущення будується ще одне: «Саме Куйа зміцнив 
фортецю у Берестові і розмістив там оногурський гарнізон»22.

Далі ще крутіше: «Нічого не заважає нам думати, що хорезмець Куйа, який 
послужив прототипом Кия літописів, і був засновником київської фортеці»23. Та
ким чином, О. Пріцак пропонує вже третю дату заснування Києва — кінець IX ст.

Говорячи стилем О. Пріцака, можна зауважити: якщо йому «нічого не зава
жає думати», то таке ж «нічого» не дозволяє і фантазувати. Джерела зафіксува
ли будівництво Саркела в 833 р., чому ж тоді вони жодним словом не обмовились 
про будівництво Києва? Фортеця на Берестові, де нібито Куйа розмістив оно
гурський гарнізон, насправді не існувала. Напевно, будь Київ побудований хоза
рами, а тим більше хорезмцями, наприкінці IX ст., ця подія не залишилася б не
поміченою східними авторами. Вони ж усі в один голос говорять про Київ IX— 
X ст. як про місто слов’ян і Русі, але не хозар.

Можна було б продовжити обговорення епатажних побудов О. Пріцака про хо- 
заро-іудейський Київ, якби не було київської археології. Вона робить таке обгово
рення зайвим. Добуті майже 200-літніми розкопками матеріали переконливо де
монструють приналежність київських старожитностей VI—X ст. до кола слов’яно- 
руських. Можна дискутувати, коли Київ набув статусу міського осередку, проте су
перечка про його культурно-історичну приналежність просто не має сенсу. 1 2 3 4 5 6 7 * 9 10 11 12 13

1 Каргер М.К. Древний Киев. Т. 1. — М.—Л., 1958. — С. 92—104; Толочно П.П. Древний Киев. — 
К., 1983.— С. 18—33.

2 Голб Н., Прицак О. Хазаро-еврейские документы X в./ Науч. редакция, послесловие и коммен
тарии В.Я. Петрухина. — Москва. — Иерусалим, 1997. — С. 36.

3 Там же. — С. 64.
4 Там же. — С. 68—69.
5 Повесть временных лет (далі — ПВЛ). — 4 .1 . — М.—Л., 1950. — С. 14.
6 Там же. — С. 23.
7 ПВЛ. Ч. 1. — С. 21.
«ПВЛ.Ч. 1. — С. 21.
9 ПВЛ. Ч. 1. — С. 18.
10 Голб Н., Прицак О. Хазаро-еврейские документы X в. — С. 68.
11 ПВЛ. Ч. 1. — С. 18.
12 ПСРЛ. Т.1. — М., 1962 (Лаврентьевская летопись). — Стб. 21.
13 Петров ВЛ . Про першопочатки Киева / /  Український історичний журнал. — 1962. — № 3. — 

С. 14—21.
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14 Толочно П Л . Кочевые народы степей и Киевская Русь. — К., 1999.
15 Голб Н., Прицак О. Хазаро-еврейские документы X в. — С. 70.
16 Там же. — С. 71.
17 Там же. — С. 77—78.
18 Сагайдак МА. Дендрохронология древнего Киева. / /  Новое в археологии Киева. — К., 1981: — 

С. 449—450.
19 Голб Н., Прицак О. Хазаро-еврейские документы X в. — С. 78—79.
20 Там же. — С. 79.
21 Там же. — С. 75.
22 Там же.
23 Там же. — С. 77.

ДИПЛОМАТІЯ ГАЛИЦЬКИХ І ВОЛИНСЬКИХ КНЯЗІВ X I I - X I I I  cm.

ДИ П ЛОМ АТІЯ ГАЛИЦЬКИХ 
І ВОЛИ Н СЬКИ Х КН ЯЗІВ X II— X III ст.*

Микола КОТЛЯР

5. Європейська політика Данила Романовича 40-х — початку 50-х років

одальші русько-угорські стосунки проходили значною мірою під зна
ком втручання обох держав у австрійські справи. У кінці 1248 — на 
початку 1249 рр., як повідомляє літопис, «присла король угорьски к 

Данилу, прося его на помощь, бе бо йме рать на бой с Немци...»168 Данило пого
дився укласти з Белою IV воєнно-політичний союз, метою якого було заволодіння 
Австрією. Її герцог Фрідріх II Бабенсберг загинув у війні з Угорщиною влітку 
1246 року169. Оскільки герцог не залишив нащадка чоловічої статі, ALBCTpin як 
виморочний лен мала відійти до сюзерена Бабенсберга, германського імператора 
Фрідріха II Гогенштауфена. З цим не могла погодитися частина австрійських ба
ронів, які не бажали ставати під безпосередню владу імператора. їх і підтримав 
угорський король. Однак на зустрічі Данила Романовича з послами імператора 
назріваючий конфлікт на певний час було залагоджено170.

І все ж таки Данило Романович не залишив планів суперництва за трон Австрії. 
1252 р. «король же угорьскый... искаше помощи, хотяше прияти землю Немецкую 
(Австрію. — М.К.) и посла к Данилови, рекый: «Пошли ми сына Романа, да вдам 
за нь сестру герцикову, и вдам ему землю Немецкую»171. Як показав розвиток 
подій, було підписано відповідну угоду між Данилом і Белою IV. У ній ішлося про 
небогу покійного Фрідріха II Бабенсберга Гертруду, доньку його старшого брата 
Генріха, який помер 1248 року. Права Гертруди на австрійський престол були на
че менш вагомими, ніж у старшої сестри покійного герцога Маргарити, котра до то
го ж ще й була вдовою недавно померлого германського імператора Фрідріха II Го
генштауфена. Та за імперським правом жінка з правлячого дому, вийшовши 
заміж, вибувала з числа претендентів на престол. Тому права Гертруди були без
сумнівними, чого не можна сказати про Маргариту. Однак сталося інакше. У кінці 
1251 р. Маргарита побралася з чеським королевичем Оттокаром-Пшемислом, і він 
почав вважати себе першим претендентом на австрійську корону172.

Навряд чи можна сумніватися в тому, що, пропонуючи Данилові зробити йо
го сина австрійським герцогом, мав на меті власні плани: розраховував при допо
мозі галицько-волинського князя в недалекому майбутньому одержати Австрію 
для себе. Неясними залишаються мотиви Данила Романовича. Мабуть, він здавав

* Закінчення. Початок див. у №№ 4, 5 за 2000 р.
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собі справу з того, що втримати Австрію, яка не мала кордонів з його країною, бу
де важко, якщо взагалі можливо.

Данило був тонким і обачливим політиком, як виходить з аналізу його бага
торічної дипломатичної діяльності, — і все ж таки дозволив втягнути себе і своє 
князівство в хитку австрійську справу. Можливо, він почувався тоді настільки 
сильним, що розраховував дійово підтримати Романа у Відні. Може бути, вели
кий князь навіть мріяв про об’єднану Русько-Австрійську державу?! Та хоч як би 
там було, доводиться визнати його рішення почати австрійську кампанію стра
тегічним прорахунком. Важко погодитися з Б. Володарським, котрий писав, на
чебто цей крок галицько-волинського володаря «підніс становище Романовичів 
серед руських князів»173, — адже спроба заволодіти Австрією принесла Данилові 
прикру невдачу.

Одружившись із Гертрудою в першій половині 1252 р., Роман Данилович ско
ро по тому був обложений переважаючими силами Оттокара-Пшемисла у розта
шованому недалеко від Відня замку Гімберг. Данило з сином сподівались на 
обіцяну угорським королем допомогу, але той «створи...обет (договір. — М.К.) и 
не исправи его к Романови, остави же у гроде и Неперьце (Гімбергу. — М.К.) и 
отъидеть прочь, обещався ему и не помогашеть ему, лесть бо имящеть, хотя горо
дов его»174. Переконавшись, мабуть, у тому, що справа Романа програна, Бела IV 
почав претендувати на ті австрійські землі, що залишались під владою дружини 
галицького княжича Гертруди.

Галицько-Волинський літопис свідчить про те, що Оттокар-Пшемисл неодно
разово намагався заволодіти Гімбергом, але Роман успішно відбивав його 
військо. Тоді чеський королевич вдався до хитрощів, запропонувавши суперни
кові: «Остави короля угорьского... Земля Немецькая разделена будеть с тобою... 
Поставлю ти послуха (свідка. — М.К.) отца си папу и 12 пискупа на послушьство 
и вдам ти полъ земли Немецькой»175. Важко не побачити в цьому літописному 
тексті переповідання пропонованого Оттокаром-Пшемислом договірного акту. 
Про це свідчить, зокрема, конкретність його змісту і, особливо, згадка про 
свідків-послухів, без участі яких за середньовіччя не укладались жодні угоди, 
тим паче — державні. Однак Роман відмовився від спокусливої, та явно нещирої, 
пропозиції чеського королевича, заявивши йому, що дав слово угорському коро
леві, і йому «грех не исполнити обета»176.

Благородний і прямодушний Роман Данилович не обмежився відмовою, а «посла 
бо ко королеви угорьскому вся словеса (текст грамоти Оттокара-Пшемисла. — 
М.К.), ими же обещевашеться ему герцюк (тобто, чеський королевич. — М.К.), и 
прося у него помощи»177. Проте Бела IV не оцінив належним чином щирого вчинку 
Романа. Навпаки, «он же не посла ему помощи, но городов хотящу ему особе, обеще- 
вашеть же ему дати ины городы, в земле Угорьской»178. Важко позбутися вражен
ня, що галицький книжник тримав у руках цей документ, так само, як і попередній.

М.С. Грушевський розумів запропонований Белою IV Романові Даниловичу 
проект угоди так, начебто король хотів, аби галицький княжич передав йому 
якісь належні Гертруді міста і замки в Австрії, а взамін би одержав міста в Угор
щині179. Думаю, однак, що задум у Бели IV був іншим. Йшлося про відмову Ро
мана від тої частини Австрії, на яку поширювалась ще влада Гертруди, і перетво
рення його на простого намісника однієї з закутних угорських провінцій, — 
подібно до того, як сталося 1245 р. із розгромленим у битві біля м. Ярослава Рос
тиславом Михайловичем чернігівським, зятем угорського короля. Не варто забу
вати також і про те, що в давньоруських джерелах термін «городы» часто 
підмінював поняття «земля», в якій стояли ті міста.

У кінці 1253 р. Романові довелось поспішно тікати з Австрії. Він одержав від 
союзника його батька, литовського князя Войшелка, Новогрудок і Слонім із зем
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лями в Чорній Русі180, перетворившись таким чином з австрійського герцога на 
литовського удільного князя. По тому Бела IV спокійнісінько розділив Австрію з 
Оттокаром-Пшемислом181.

Як і в попередньому XII ст., відносини галицьких і волинських князів із 
Чехією залишались слабкими і спорадичними, вони ледве проступають на 
сторінках джерел. Це й зрозуміло, бо Русь у той час не мала з цією країною 
спільних рубежів. Показово, що й Оттокар-Пшемисл потрапив до Галицько-Во
линського літопису лише тому, що виявився суперником Романа Даниловича в 
змаганнях за австрійську корону. Хіба що на останній сторінці того літопису 
трапляється конкретний запис про русько-чеську угоду: «Тогда же Лев (Данило
вич. — М.К.) еха в Чехы на снем ко королеви (Вацлаву II. — М.К.), зане любовь 
держаше с ним велику; и докончав с ним мир до своего живота»182.

Напевне, зустріч государів відбулася в Опаві 1289 року. Цей союз був спрямо
ваний проти Генріха IV вроцлавського і пояснювався втручанням Лева в супер
ництво за краківський престол. В.Т. Пашуто відзначив, що русько-чеський союз 
продовжував діяти і 1299 р., коли Лев Данилович знову зустрівся з Вацла
вом II183, — але на початку XIV ст. галицький князь відійшов від чеського коро
ля і став союзником короля польського, Владислава Локетка184.

Після відновлення 1245 р. Данилом Романовичем державної єдності Гали
цько-Волинської Русі (хай і відносної) її стосунки з Польщею стали в основному 
дружніми. Данило виступав арбітром у суперечках польських князів за верховну 
владу і в 40-х роках приєднав до свого князівства Люблінську землю. Однак до
говірні відносини руських князів із польськими в 40-х — 60-х роках слабко 
відбиті в джерелах, навіть у докладному Галицько-Волинському літописі.

Серед нечисленних відомостей про русько-польські договори цього часу наведу 
розповідь Галицько-Волинського літопису про те, що 1262 р. «бысть снем руским 
князем с лядьским княземь с Болеславом, и снимашася в Тернаве... И положиша 
ряд межи собою о землю Рускую и Лядьску, утвердивъшеся крестом честным...»185. 
З’їзд у волинському порубіжному місті Тернаві, певно, мав на меті об’єднати сили 
двох держав проти литовського князя Мендовга, котрий одночасно воював проти 
кожної з них, а також, мабуть, для відбиття все частіших набігів ятвягів186.

Тернава, ймовірно, була в 60-і роки постійним місцем проведення переговорів 
і підписання договорів між галицько-волинськими і польськими князями. 
1267 р. «Болеслав князь присла посол свой к Василкови (Романовичу. — М.і£.),... 
тако река: «Свояче! Сонмевеся!» Василко рече: «А яз рад!» И порекоша собе снемь 
в Тернаве»187. Але потім спалахнув конфлікт між ними, і лише через кілька 
місяців «умиришася Ляхове с Русью, Болеслав с Василком и со Шварном, и нача- 
ша быти в любви велице»188.

6. Володимирське князівство в союзі з Мазовією
По смерті Данила Романовича (1264 р.) Галицько-Волинське князівство роз

палося, на цей раз — остаточно. Його єдиний брат Василько став княжити у Во
лодимирі, володіючи хіба що часткою Волинської землі. Іншими землями ко
лишнього великого князівства заволоділи Лев і Мстислав Даниловичі. З того ча
су звернена на Захід відносно єдина зовнішня політика Галицько-Волинської 
Русі втрачає свою цілісність і здрібнюється. Відносини з Польщею переходять в 
основному до рук Василька Романовича, а по його смерті (1269 р.) — його сина 
Володимира.

Втім, часами Романовичі об’єднувались і разом вступали в договірні стосунки 
з краківським князем, про що свідчить звістка Волинського літопису, що відно
ситься до 1273 р .189: «Умиришася с Ляхы, с Болеславомь князем. Болеслав же ся 
тогда заратил с воротиславьскимь (вроцлавським. — М.К.) князем. Идоша ему в

ДИПЛОМАТІЯ ГАЛИЦЬКИХ І ВОЛИНСЬКИХ КНЯЗІВ X I I - X I I I  ст.
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помочь Лев, Мстислав, а Володимерь сам не иде, но посла свою рать...»190 
М.С. Грушевський розумів це повідомлення джерела як дипломатичне основлен- 
ня давньої угоди через зміну політичної ситуації Давньої Русі191. Певно, історик 
мав на увазі незгоди поміж дітьми Данила і Василька як із внутрішньо-, так і 
зовнішньополітичних питань.

Надалі стосунки Русі з Польщею зводяться переважно до союзу з Мазовією, 
князів якої галицькі й волинські государі здавна підтримували в їхньому супер
ництві з краківськими. Про те, як складались договірні відносини князів Га
лицько-Волинської Русі з малопольськими, джерела майже нічого не повідомля
ють. Хіба що обмежуються загальними вказівками на те, що ці відносини були 
мирними. Коли після смерті володимиро-волинського князя Володимира Ва
си льковича (грудень 1288 р.) його князівство перейшло до Мстислава Данилови
ча, волинський літописець із задоволенням відзначив, що той «мир держа с окол- 
ными сторонами (країнами. — М.К.): с Ляхы и с Немци, с Литвою...»192

Земовит мазовецький протягом усього свого князювання залишався в союзі з 
Данилом Романовичем, а потім, по кончині останнього і до кінця свого правління 
(1269 р.), — з його синами і небожем. За свідченням Волинського літопису, Земо
вит разом із Данилом здійснив два широкомасштабних походи на ятвягів улітку 
1253 і взимку 1254/55 рр193. На думку Б. Влодарського, участь Земовита в цьо
му поході була наслідком тісного співробітництва мазовецького і галицько-во
линського князів194. Данило Романович підтримував Земовита в суперництві з 
братом Казиміром, пославши йому військо на поміч у жовтні 1259 року195.

1269 р. до влади в Мазовії прийшов син Земовита Конрад II. Він залишився 
вірним традиційній політиці мазовецьких князів, спрямованій на союз із Руссю, 
відтоді — Володимиро-Волинською196. До цього Конрада II спонукували й дії мо
лодшого брата Болеслава, котрий претендував на главенство в Мазовецькому 
князівстві. Про міжусобну боротьбу поміж братами польські джерела знають ли
ше з 1282 р., та, мабуть, вона розпочалася значно раніше197. Поряд із відстоюван
ням своїх переважних прав на мазовецький престол Конрад II виношував плани 
посідання головного польського стола в Кракові.

Проте в історії багатолітніх союзницьких відносин між Мазовією і Володи- 
мирським князівством одного разу сталася прикра подія, що ненадовго їх затьма
рила. 1279 р. на прохання голодуючих ятвягів Володимир Василькович (змінив на 
престолі померлого батька 1269 р.) послав їм жито в ладдях Західним Бугом. Ко
ли ладді переходили Мазовією, той хліб було розграбовано. Розгніваний Володи
мир «посла на Кондрата рать свою» і здобув перемогу. Однак «по семь же Кондрат 
приела к брату своєму Володимеру, мира хотя с нимь. Володимер же умирися»198.

Можливо, причини цього збройного конфлікту лежали глибше. Конрад II в 
той час почав дещо віддалятися від володимирського князя, розраховуючи на 
поміч Лєшка Чорного у своєму прагненні здобути краківський стіл. Тому 
тодішній краківський князь Болеслав Соромливий і настроював Володимира Ва- 
сильковича проти мазовецького князя199.

І все ж таки постійні зазіхання молодшого брата Болеслава на його владу зму
шували Конрада II постійно звертатися по допомогу до володимирського князя. 
Навесні 1283 р. стався спалах боротьби між Конрадом II і Болеславом. Волинсь
кий літописець відгукнувся про це в дусі свого часу: «Вложи дьявол ненависть в 
два Самовитовича (Земовитовича. — М.К.), и начаста вражьствовати межи со
бою, и воеватися. Кондратови же, живяху с братом своим с Володимиром (Ва- 
сильковичем. — М.К.) заодино, а Болеслав живяше с Лестьком и с братом его Во- 
лодиславом заодино»200. Як видно, плани Конрада II спертися на Лєшка Чорно
го у здобуванні краківського престолу зазнали невдачі, і йому залишалося лише 
розраховувати на допомогу володимирського князя.
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Втриматися на троні Конрад II зміг лише з поміччю Володимира Василькови- 
ча201. Ця подія відбилась у літописі. Зазнавши поразки, Конрад II «посла посол 
свой ко брату своєму Володимерови» за допомогою. Той відповів: «Я готов тобе на 
помочь. И нача наряживати рать на Болеслава»202. Можна думати, що було укла
дено (або підтверджено) військово-політичний союз між Володимирським 
князівством і Мазовією. Здолавши брата, Конрад II знову спробував сісти на 
краківський престол, але успіху не досяг. Далося взнаки, певно, зменшення 
підтримки з боку Володимира Васильковича, що почав тяжко хворіти.

Подальші стосунки Конрада II з володимирським князем відбито лише в єди
ному джерелі — волинській частині Галицько-Волинського літопису, Літописці 
Володимира Васильковича. Він являє собою відверту апологію свого героя, дове
дену здебільшого до повної ідеалізації203. Цю властивість Літописця Володими
ра слід постійно тримати в полі зору, розглядаючи відносини князя зі своїми 
сусідами в 1269—1288 рр.

З іншого боку, варто спиратися на інформацію цього джерела про зв’язки між 
Володимиром Васильковичем і Конрадом II, що значною мірою узгоджується з 
політичною ситуацією в Мазовії і на Русі, а також — з розстановкою сил у цій ча
стині Східної Європи. Істориком має бути визначений і додержаний необхідний 
ступінь довіри до Літописця Володимира Васильковича і всього Галицько-Во
линського літопису.

З розповіді Літописця Володимира виходить, що, ймовірно, 1283 р. або дещо 
пізніше Конрад II визнав себе васалом володимирського князя, про що свідчить 
розлоге повістування волинського книжника про останні місяці життя свого кня
зя. Влітку 1288 р. Конрад II визнав себе васалом володимирського князя, про що 
свідчить розлоге повістування волинського книжника про останні місяці життя 
свого князя. Влітку 1288 р. Конрад II надіслав до невиліковно хворого Володими
ра посла зі словами: «Господине204 брате мой! Ты же ми был во отца место205! Ка
ко ми еси держал под своею рукою, своею милостью; тобою есмь, господине, кня
жил и городы свое держал, и братьи своей отъялся (відділився. — М.К.) и грозен 
был»206. Ці слова джерела дозволяють однозначно тлумачити стосунки між Во
лодимиром і Конрадом II як сюзеренно-васальні.

Водночас, не можу погодитися з категоричною думкою В.Т. Пашута, котрий 
вважав Конрада II одним із «служилих князів» Володимира Васильковича207. 
Для такого твердження відсутні підстави. Та й узагалі служилими князями на 
Русі бували або зовсім безземельні або такі, що володіли крихітними удільними 
князівствами, що не давали їм засобів для існування, яке б відповідало їхньому 
статусові. Конрад II же був сувереном великої й багатої Мазовії.

У польській історіографії мені не траплялись твердження щодо васальної за
лежності Конрада II від володимирського князя. Б. Влодарський, що докладно 
дослідив відносини між цими князями, твердив лише, що вони, з огляду на не
безпеку, яка йшла від краківського князя Лєшка Чорного, створили військовий 
союз208 — і не більше того.

Сказане мною підтверджують і подальші дії мазовецького князя. Він звернувся до 
помираючого Володимира з проханням передати його, васала, під покровительство 
іншого сюзерена — наступника того на престолі Мстислава Даниловича: «Абы мя, 
господине, со твоею милостью приял брат твой под свою руку и стоял бы за мя во мою 
обиду, како ты, господин мой, стоял за мною за мою обиду». Йшлося про офіційне пе- 
редання Володимиром Мстиславу сюзеренних прав на мазовецького князя. Володи
мир виконав його прохання, після чого Мстислав урочисто «прия и (Конрада II. — 
М.К.) с честью и с любовью под свою руку»209. Польські джерела про це не згадують.

Як вважає Е. Суходольська, надії Конрада II на серйозну підтримку нового сю
зерена не справдились. Більше того, Мстислав сам втягував мазовецького князя до
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волинських справ210. Однак Волинський літопис свідчить про інше. Того самого 
1289 р., коли Мстислав Данилович урочисто вокняжився у Володимирі Волинсько
му, Конрад II звернувся до нього з проханням допомогти йому заволодіти Сандо- 
мирським князівством, яке він безуспішно намагався прибрати до рук протягом 
кількох останніх років. Мстислав послав на Сандомир свою рать на чолі з воєводою 
Чудиним. «И тако седе (був посаджений. — М.К.) Кондрат князь в Судомире кня- 
земь Мьстиславом, сыном Королевым (Данила. — MJC.), и его помочью»211.

7. Стосунки галицьких і волинських князів із Литвою та ятвягами
Особливою специфікою відзначались у XIII ст. договірні відносини галицьких 

і волинських государів з Литвою і Ятвязькою землею. Обидві вони перебували на 
стадії розкладу пізнього родо-племінного ладу, залишались язичницькими, по
при демонстративне охрещення Мендовга, що було суто політичною справою йо
го самого і не зачепило ні литовського народу, ні навіть його панівної еліти. Ні 
Литва, ні ятвяги не дотримувались хоч якихось норм середньовічної дипломатії, 
дуже приблизних у той час, особливо у Східній Європі. Через це договори Русі з 
Литвою і, особливо, з ятвягами були недовговічними і повністю тримались на 
військовій перевазі Данила й інших князів над ними.

У науковій літературі відзначалось, що смерть Романа Мстиславича, котрий 
уславився походами на Литву, навстіж відкрила брами литовським наїздам на 
Волинську землю212. Та галицький літописець не називає більшості литовських 
вторгнень на Волинь, лише в описі подій 1209—1210 рр. коротко згадує, що тоді 
«беда бо бе в земле Володимерьстей от воеванья литовьского и ятвяжьскаго»213. 
Втім, одну спільну навалу литовських і ятвязьских князів (по суті, племінних 
вождів) 1210 р. літопис відбив досить конкретно: «Литва же и ятвезе воеваху, и 
повоеваша же Туриск и около Комова оли и до Червена, и бишася у ворот Черве- 
неских...»214

Литва і ятвяги поважали одну лише силу, і не дивно, що зі зміцненням влади 
Романовичів у Волинській землі їхні відносини з обома протодержавними 
об’єднаннями стали набувати договірного характеру. 1219 р. «прислаша князя 
литовьскии к великой княгине Романовой и Данилови и Василкови, мир даю- 
ща»215, тобто просячи миру. Існують підстави гадати, що мирні пропозиції 
надійшли внаслідок поразки, завданої Литві Волинським князівством молодого 
Данила. Незабаром по тому галицький літописець відзначив: «Ляхом же не пре
стающим пакостящим, и приведе (Данило. — М.К.) на ня Литву»216 — отже, 
мирна угода з литовськими князями передбачала воєнне співробітництво, спря
моване проти Польщі.

Галицький літопис, — єдине, по суті, джерело з цієї теми, — протягом більшої 
частини 20-х років не згадує про русько-литовські стосунки. З короткого ж повідо
млення, що відноситься до 1227 р., відомо, шо угода 1219 р. продовжувала діяти: 
«В то же время воеваша Литва Ляхы; мняще мирни суще, и придоша ко Берес- 
тью». Однак підручний князь Романовичів Володимир пінський, якому вони до
ручили «стеречь земле от ятвязь», разом із берестинами «избиша е (литовців. — 
М.ІІ.) все»217. Напевне, це призвело до порушення угоди 1219 р. У 30-і — 40-і ро
ки одні литовські князі залишаються союзниками Романовичів, інші — воюють 
їхні землі218. В.Т. Пашуто вважав, що угода 1219 р. діяла до кінця 40-х років і бу
ла вигідна Данилові Романовичу, бо «литовські сили зв’язували недружніх Русі 
краківських князів»219. Джерела, як бачимо, не підтверджують цих слів.

Більш цивілізованими зробились русько-литовські стосунки за князювання в 
Литві Мендовга, що почалося в 30-і роки. Йому пощастило дещо консолідувати 
країну. Ймовірно, з перших років свого правління Мендовг робиться союзником 
Романовичів, — щоб спертися на їхню підтримку в боротьбі за верховну владу в



15

Литві з численними племінними вождями-князями (у вже згаданій угоді княгині 
Анни з Литвою 1219 р. їх названо більше 20; серед них згадано і Мендовга220). 
Принаймні під час війни Романовичів з Мазовіею навесні 1238 р. «Данил же воз- 
веде на Кондрата Литву, Минъдога, Изяслава (Володимировича. — М.К.) новго
родского» (новгород-сіверського. — М.і£.)221. Характерно, що в цьому контексті 
Мендовга названо поряд з «Литвою» взагалі. Тоді Литовська держава перебувала 
ще на початковому етапі формування, але Мендовг помітно посилювався і 
виділявся серед інших князів — по суті, ще племінних вождів.

Данило Романович також був зацікавлений у союзі з Мендовгом, оскільки у 
виснажливій і кривавій борні з Угорщиною та її маріонеткою, чернігівським кня
жичем Ростиславом, за повернення Галицької землі він розраховував спертися 
на його військо. Напередодні битви під Ярославом 1245 р. з Ростиславом, уграми 
й поляками, що вирішувала долю Галицько-Волинської Русі, «Данило же и по- 
сласта в Литву, помощи просяща, и послана бысть от Миндовга помощь»222. З ме
тою закріплення цього союзу Данило Романович навіть одружився перед 1252 р. 
з небогою Мендовга223.

Однак і в часи Мендовга мирні договірні стосунки Литви з Руссю перемежову
вались воєнними протистояннями. 1252 р. Мендовг програв велику війну Дани
лові, втративши, по суті, Чорну Русь і третину контрольованої ним раніше землі 
ятвягів. Тому він змушений був просити миру в галицько-волинського князя: 
«Приела Миндовг к Данилу, прося миру и хотя любви о сватостве»224. Справа 
тягнулась довго — мабуть, Данило не довіряв невірному литовському князеві. 
Нарешті, 1254 р. син Мендовга Войшелк від імені батька «створи мир с Данилом, 
и вда дщерь Миндогову за Шварна», сина Данила. Інший син галицько-волинсь
кого князя Роман одержав від Войшелка володіння в Чорній Русі, і без того за
войованої на той час його батьком: Новогрудок і Слонім225.

Можна погодитися з думкою відомого дослідника, що угода з Литвою 1254 р. 
поряд із завоюванням тоді Данилом Ятвязької землі була вигідна йому в стра
тегічному плані. Вона просунула рубежі Галицько-Волинського князівства на 
північ. Сини ж Данила, що одержали волості в литовських землях, здійснювали 
його політичний вплив на литовських князів226.

Волинський літописець відзначає, що 1264 р. «княжащу Войшелкови во Лит
ве и Шварнови, йде Литва на Ляхы воевать...»227 В.Т. Пашуто розглядав кон
текст джерела як свідоцтво співправління цих князів у Литві228. За багато років 
до нього М.С. Грушевський обережно назвав Шварна «помічником» Войшелка у 
Литві229. Думаю, що мав рацію В.Т. Пашуто. Це підтверджується дальшим роз
витком русько-литовських відносин, зокрема наведеним далі свідоцтвом літопи
су. Напевне, до зближення Русь і Литву підштовхувала постійна і смертельна за
гроза з боку Орди.

Через три роки, 1267 р., «Войшелк да княжение свое зятю своєму Шварнови, 
а сам опять восхоте прияти мниский чин. Шварно же моляшеться ему, аби еще 
княжил с ним в Литве, но Войшелк не хотяше»230. Літопис засвідчив подію над
звичайної ваги: великий князь литовський добровільно, та ще й за власною 
ініціативою, віддавав престол своєму родичеві, галицькому князю. Перед Швар- 
ном відкривалась блискуча можливість створення об’єднаної Русько-Литовської 
держави — більше, ніж за сто років перед загарбанням Ольгердом значної части
ни Південної Русі. Але —• з тією принциповою різницею, що княжила б у ній не 
литовська, а руська династія!

Однак якщо навіть у Шварна й існували такі далекоглядні задуми, вони тут 
же були зруйновані його шаленим старшим братом Левом. Ображений тим, що 
Шварно передав Литовське княжіння не йому, а його молодшому братові, Лев 
підступно убив литовського князя, котрий на той час вже прийняв схиму231.
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Після цього довір’я поміж панівними колами Литви і Галицько-Волинської Русі 
було назавжди втрачене. Волинський літопис коротко сповіщає, що «княжащю 
же по Войшелке Шварнови в Литовьской земли, княжив же лет не много»232. А 
великим князем литовським став по ньому Тройден.

Волинський літописець не шкодує для Тройдена негативних епітетів: він і 
«оканьный, и безаконьный, прокляты, немислостивый... его же безаконья не мо- 
гохом писати срама ради»233. Дійсно, якщо виходиш навіть з тенденційної роз
повіді Волинського літопису, Тройден відзначався підступністю, зрадливістю, 
жорстокістю, відсутністю будь-яких моральних принципів.

Вже давно роз’єднані і в основному суперники один одному Романовичі були в 
різних стосунках з новим великим князем Литви. Це яскраво живописує руський 
книжник у розповіді, що відноситься до початку 70-х років: «Тройденеви же еще 
княжащу в Литовськой земле, живяше со Львом во велице любви, шлючи многы 
дары межи собою; а с Володимеромь не живяше в любви про то, оже бяшеть отець 
Володимеров князь Василко убил на войнах 3 браты Тройденеви»234.

Чомусь Тройден не вважав за потрібне додержуватись умов угоди з Левом, що 
була надзвичайно важливою для його країни з стратегічного погляду. Незабаром 
після наведених слів літописець відзначає: «Посемь же Тройдений, забыв любви 
Лвовы, послав городняны веле взяти Дорогичин»235. Литовський князь зав’язав 
затяжну порубіжну війну одночасно з Левом і Володимиром236. З помсти Лев 
1275 р. напустив на Тройдена татар, з якими постійно підтримував дружні відно
сини («посла в Татары ко великому цареви Меньгу-Тимереви, прося собе помочи 
у него на Литву»237). А взимку 1277/78 р.238 вже Ногай покликав Романовичів у 
похід на Литовське князівство239. Останнього разу Тройден згадується Волин
ським літописом у розповіді про події 1278 року240. Мабуть, незабаром по тому 
він помер або був забитий у безперервній міжусобній боротьбі в Литві.

Верховну владу в Литовському князівстві після скону Тройдена захопили бра
ти Бурдикид і Будивид. Волинський літописець мало що знав про них. До весни 
1289 р. відноситься його поодинока звістка: «Тогда же литовьский князь Бурди
кид и брат его Будивид даша князь Мьстиславу (володимиро-волинському. — 
М.К.) город свой Волковыеск, абы с ними мир держал»241. Уривкові свідчення 
західних джерел дають підстави припустити, що Будивид княжив тоді у власне 
Литві, а Бурдикид — у Ятвязькій землі242.

Відносини Галицько-Волинської Русі з Ятвязькою землею в XIII ст., так само, 
як і в попередніх століттях, розвивались за невигадливою схемою. Звичайно 
війну починали ятвязькі князьки: грабували й палили містечка і села на 
північно-західному волинському порубіжжі. Далі наставала відплата. Данило і 
Василько Романовичі, а в 70-х — 80-х роках їхні сини, вдирались із сильним 
військом до Ятвязької землі, громили загони її воїнів, що не вміли битися в чис
тому полі в регулярному порядку, а далі з багатою здобиччю і полоненими повер
тались додому. Налякані ятвязькі князьки після цього надсилали послів із запев
ненням у покорі і принижено благали миру. Через рік чи два все це знову повто
рювалось.

Стосунки між Руссю і Ятвязькою землею беруть початок у глибокій давнині. 
В.Т. Пашуто звернув увагу істориків на те, що в договорі з греками 944 р. серед 
послів Давньоруської держави названо якогось Ятвяга243. Йшлося про «Ятвяга 
Гунарева»244. Та, як мені здається, визначення «Гунарев» ставить під сумнів ят- 
вязьке походження того посла. Зате з «Повісті временних літ» відомо, що Воло
димир Святославич провів переможну кампанію проти ятвягів: «Йде Володимер 
на ятвягы, и победи ятвягы, и взя землю их»245. Але про будь-які договірні відно
сини цього київського князя з ятвязькими старійшинами в літописі не повідом
ляється.



ДИПЛОМАТІЯ ГАЛИЦЬКИХ І  ВОЛИНСЬКИХ КНЯЗІВ X I I - X I I I ст. 1 7

Аж до початку XIII ст. згадки про ятвягів залишаються рідкісними в давньору
ських джерелах, що не може не викликати подиву. Адже вони були безпосередніми 
західними сусідами Русі, й сусідами неспокійними. Під 1038 р. «Повість» коротко 
повідомляє: «Ярослав йде на ятвягы», а під 1112 р. вона ж відзначає перемогу сина 
київського князя Святополка Ізяславича Ярослава над ними246.

Навіть надзвичайно докладний Київський літопис XII ст. лише одного разу, в 
самому кінці свого повістування, мовить про ятвягів. Саме в цій оповіді 1197 р. 
події розвивались за описаним вище сценарієм — похід волинського князя був 
відповіддю на набіг ятвягів: «Тое же зимы ходи Роман на ятвягы отомъщивать- 
ся: бяхуть бо воевали волость его. Они же не могучи стати противу силе его, и бе- 
жаша в свои тверди, а Роман пожег волость их и отомъстився, возвратися восво
яси»247. Можливо, тоді й було укладено першу волинсько-ятвязьку угоду.

Ятвязька загроза постійно нависала над Волинню. Коли по смерті Лєшка 
Білого (1227 р.) Данило і Василько на прохання Конрада І мазовецького вируши
ли йому на допомогу проти краківського князя Володислава, вони «остависта же 
в Берестин Володимера пиньского и угровчаны, и берестьяны, стеречи земле от 
ятвязь»248. Якщо вірити галицькому літописцеві, то похід у березні 1238 р. на 
добжинських рицарів, що захопили волинське місто Дорогичин, спочатку був 
спрямований проти ятвягів249.

Війни з ятвягами Романовичі вели і в 40-і роки250. Важливо відзначити, що 
після вдалого походу галицько-волинської раті спільно з польськими князями до 
Ятвязької землі, ймовірно, на початку 1246 р.251, переможений ворог уперше 
(якщо виходити з літопису) запропонував переможцеві укласти мирну угоду: 
«Сьбрася вся земля Ятвяская, и прислаша Данилу Небяста, рекуще: «Оставь нам 
ляхы, а сам пойди мирен из земли нашее». Данило не побажав порушити угоду з 
поляками і продовжив війну252.

1253 р. Данило Романович із сином Левом вдерся до Ятвязької землі (набіг ят
вягів на Волинську землю, що викликав цей похід, у літописі не відбито), розгро
мив їхні загони і убив їхнього вождя Стекинта. У відповідь «Коматови (один із ят- 
вязьких старійшин. — М.К.) же приехавшу от ятвязь, обещевающимся им в ра
боте быти», тобто визнавались покірність, васалітет і обіцялось сплачувати дани
ну й виконувати повинності. Та взимку 1254/55 р. Ятвязька земля була знову за
войована і розорена Данилом, котрий взяв безліч полонених і здобичі. Тоді «Ят- 
вязи послаша послы своя и дети своя253 и дань даша, и олбещевахуся работе бы
ти ему и городы рубити в земле своей»254. Але для цього знадобилось поставити 
ятвягів на межу загибелі.

Жорстока, об’єктивно необхідна для забезпечення північно-західних рубежів 
Волині, політика страхання ятвягів поступово приносила наслідки. Взимку 
1273/74 р. галицькі й волинські князі виступили в похід проти ятвязьких 
князьків, що напали на їхні землі. Літописець із задоволенням відзначає, що ят- 
вяги «не смеша битися сними... И посемь приехаша князи ятвяжьсции... ко Лво- 
ви и Володимерови, мира просяче собе. Они же одва (неохоче. — М.К.) даша им 
мир и ради быша ятвязи о мире»255. Навряд чи всі ці русько-ятвязькі угоди були 
письмовими.

Особливої уваги заслуговує, на мій погляд, згадана вже оповідь Волинського 
літопису про надсилання володимирським князем Володимиром Васильковичем 
валки хліба голодуючим ятвягам. Літописне повістування залишає можливість 
побачити в ньому ознаки торговельної угоди: «Ятвязе прислаша послы своя к Во
лодимерови, тако рекуче:...«Пошли, господине, к нам жито своє продавать, а мы 
ради купим»... Володимер же из Берестья посла к ним жито, в лодьях по Бугу, с 
людьми с добрыми, кому веря»256.
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8. Коронація Данила в контексті зовнішньої політики 
Галицько-Волинської Русі

Завершуючи огляд зовнішньополітичної діяльності галицьких і волинських 
князів у XIII ст., не можна, як мені здається, обійти увагою подію, що набула ши
рокого розголосу у сучасному їй світі і в нові часи викликала до життя велику на
укову літературу. Йдеться про прийняття Данилом Галицьким у жовтні-листо- 
паді 1253 р. у волинському місті Дорогичині королівської корони від послів папи 
Інокентія IV. Не зупиняючись на тривалій, що почалася ще 1245 р., історії пере- 
трактацій галицько-волинського великого князя з папським престолом, відзначу 
лише, що у викладі Галицько-Волинського літопису коронація відбулася завдя
ки угоді, підписаній з Данилом від імені папи його легатом Опізо. Є всі підстави 
вважати, що так воно і сталося. Саме про це йтиметься далі.

Зацікавлена у поширенні католицизму й свого політичного та ідеологічного 
впливу на Східну Європу, папська курія виступила ініціатором у нав’язанні га
лицько-волинському государеві королівського титулу, розраховуючи одержати 
чималі вигоди від того. Тривалий час Данило вагався у прийнятті рішення, не ба
жаючи проникнення папських місіонерів до його країни. Але постійна загроза з 
боку Орди спонукувала князя вести переговори з папою — в єдиному розрахунку 
на його поміч проти татар.

Галицький літописець, попри літературно-апокрифічний виклад подій, 
пов’язаних із коронацією Данила Романовича, досить чітко окреслив позиції 
сторін. У розповідь про прибуття папських послів до Данила книжник увів таке 
зауваження: «Древле бо то (того. — М.К.) прислал (папа. — М.К.) к нему пискупа 
Береньского и Каменецького, река ему: «Приими венець королевства». Он же 
(Данило. — М.К.) ...не приял бе, река: «Рать Татарьская не престаеть, зле живу- 
щи с нами. То како могу прияти венець бес помощи твоей?»257

Данило Романович твердо додержувався головної умови договору про коро
націю: військова допомога з боку католицького Заходу проти Орди. Далі літопи
сець повістує: «Опиза же приде, венець нося, обещеваяся, яко «помощь имети ти 
от папы... Оному (Данилові. — М.К.) же одинако не хотящу. И убеди его мати его 
и Болеслав и Семовит (союзні польські князі. — М.К.) и бояре Лядьскые»258. То
му виглядає ймовірним твердження, що прийняття королівського титулу Дани
лом Романовичем було наслідком тривалого дипломатичного торгу і укладення 
договору князя з папським престолом, який від імені Інокентія IV підписав у До
рогичині його легат Опізо.

У наступні роки обидві сторони не додержались умов договору. Декларований 
папою хрестовий похід проти татар християн Польщі, Чехії, Моравії, Сербії та По
мор’я не відбувся, та й не міг відбутися. Ці країни були надто слабосильними, щоб 
битися з Ордою, загрузли у внутрішніх усобицях, та й боялись воювати з мо
гутніми кочовиками. Данило ж не впустив до країни католицьких місіонерів і 
ченців, не виконавши навіть своїх мінімальних поступок у конфесійному питанні.

На завершення вважаю за важливе підкреслити ту обставину, що договірні відно
сини галицьких і волинських князів з іноземними государями, особливо в XIII ст., 
були незмірно різноманітнішими й інтенсивнішими, ніж у суверенів інших руських 
земель і князівств. Цьому сприяло вже саме географічне розташуванння і політичне 
становище Галицько-Волинської Русі як своєрідного містка злуки між східними і 
західними слов’янами та країнами Заходу, а також — цілеспрямована й послідовна 
зовнішня політика Романа Мстиславича і його старшого сина Данила, котрі прагну
ли добиватися поставлених цілей не лише воєнними, а й дипломатичними засобами.

168 Летопись по Ипатскому списку. — С. 540.
169 В одній з германських хронік помилково повідомляється, що його вбив «руський король*, тоб

то Данило (Annales S. Pantaleonis Coloniensis//MGH SS. — T. 22. — P. 541).
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«ИГОРЬ І Д Е Г Ь  ПО БО РИ Ч ЕВУ ...»
(ПРО ФІНАЛ «СЛОВА О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»)

Юрій ПИСАРЕНКО
фіналі «Слова о полку Ігоревім» привертає увагу те, що кульмінацією 
повернення Ігоря Святославича з полону не представлений жоден з мо
ментів, відзначених літописами — ні зустріч князя у рідному Новго- 

роді-Сіверському1, ні його поїздка до Ярослава Всеволодовича у Чернігів, ні 
офіційна частина візиту до Києва, під час якої, за одними джерелами, відбулася 
його зустріч з великим князем Святославом Всеволодовичем, а за іншими, — та
кож з його співправителем Рюриком Ростиславичем2. Автор поеми завершує 
свою оповідь епізодом, взагалі непоміченим літописцями:

«Игорь "Ьдеть по Боричеву
КЪ СВЯТІЙ БОГОрОДИЦИ Пирогощєй.

Страны ради, гради весели»3.
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Чому ця подробиця перебування Ігоря у Києві виявилася такою важливою 
для автора «Слова» і, власне, якою була мета згаданої поїздки князя, спробуємо 
з’ясувати у цій статті.

Серед аспектів вищенаведеного зображення вчених завжди цікавив саме 
кінцевий пункт шляху Ігоря — церква Богородиці Пирогощої. Більшість 
дослідників ототожнюють її з пізніше відомою Успенською церквою на Подолі4. 
Згідно з Іпатіївським літописом, Пирогощу було закладено у 1132 р., під час кня
зювання у Києві Мстислава Володимировича5, а завершено 1136 р., вже за Яро- 
полка6. Своєю назвою ця церква, скоріше за все, завдячує одноіменній іконі, що 
згадується тим же літописом у статті 1155 р.: «йде Андреи (Юрійович. — Ю.П.) 
отъ отца своего изъ ВышегородА въ Оужддль, везъ отн'Ь вод̂ ; и взя изъ ЕышегородА 
икону СВЯТОЙ ЕорОГОДНЦИ, ЮЖЄ ПрИНеСОША СЪ Пирогощею ИЗЪ ЦАрЯГрАДА ВЪ ОДИНОМЪ КО
РАБЛИ...»7. Отже, уславлена ікона Володимирської Божої Матері спочатку була 
відома лише завдяки сусідству в одному кораблі з іконою «Пирогощої».

На думку Д.С. Лихачова, те, що у Києві Ігор їде не у його головні храми — Бо
городицю Десятинну і св. Софію, було викликано якимось особливим значенням 
для князя саме ікони і храму Богородиці Пирогощої, оскільки «феодальний ети
кет княжої поведінки не допускав випадковостей»8. Крім того, фраза про поїздку 
Ігоря до Пирогощої закінчує усю оповідну лінію «Слова», поетика якого «не до
пускала згадування художньо випадкового або художньо малозначущого»9. 
Д.С. Лихачов, слідом за В.З. Завітневичем, пояснював цей візит тим, що Ігор, пе
ребуваючи у полоні, міг скласти обітницю, що в разі свого порятунку піде на 
уклін до святині Пирогощої. За побічні аргументи вченому правлять дві обстави
ни. Перша — це християнська традиція складання таких обітниць за важких 
життєвих обставин. Подібний приклад В.З. Завітневич і Д.С. Лихачов знаходять 
у тому, як Мстислав Тмутараканський (який також згадується у «Слові») у кри
тичний момент двобою з Редедею поклявся, що в разі своєї перемоги збудує церк
ву Богородиці, що і здійснив пізніше10. Другу (і головну) вказівку на ймовірність 
Ігоревої обіцянки здійснити прощу до вказаної церкви Д.С. Лихачов вбачає у 
тексті молитви князя перед втечею з полону, вміщеному в Іпатіївському літописі 
під 1185 р. Наведемо увесь цей уривок: «Се же вставъ (Ігор. — Ю.П.) уждсенъ и 
трепетенъ, и поклонися окрлзу Божію и кресту честному, глаголя: «Господи сердцевид- 
че! АЩЄ СПАСЄШИ мя, Бладыко, ТЫ НЄД0СТ0ИНАГ0» — и возмя НА ся крестъ, икону, и подои- 
МА счгЬну и л'Ьзе вонъ»11. На думку Д.С. Лихачова, наявна тут умова — «лще спа- 
сеши мя» — мала підкріплюватись якоюсь обіцянкою, чомусь випущеною літо
писцем12.

Пояснюючи, чому обітниця Ігоря мала стосуватися саме богородичної церкви, 
вчений підкреслював, що культ Богородиці як захисниці від степових ворогів у 
XII ст. набув на Русі особливого значення13.

При цьому, на думку дослідника, Ігор їде вклонитися Богородиці саме до 
Києва, оскільки богородичні храми ні у його Новгороді-Сіверському, ні у 
Чернігові на той час не згадуються, отже їх там, найімовірніше, не було14. Про
те, принаймні щодо Чернігова, можна все ж нагадати про Успенський собор 
Єлецького монастиря, побудова якого, справді, не відбивається літописами, але 
археологічно датується приблизно першою чвертю XII ст.15

Що ж до богородичних церков Києва, то незрозуміло, чому серед них Ігор обрав 
саме Богородицю Пирогощу, оскільки, окрім неї, у столиці було кілька більш знач
них храмів Богородиці: Десятинна церква, св. Софія, Успенський храм Печорсько
го монастиря, Влахернський на Клові, церква Благовіщення на Золотих воротах.

Особливої уваги, на перший погляд, заслуговує відзначена самим Д.С. Лихачо- 
вим розповідь Іпатіївського літопису про чудо Богоматері Десятинної у Києві, яка 
захистила Русь від половців, а головне — допомогла визволенню полонених16. Мо
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же здатися, що якщо заздалегідь метою поїздки Ігоря ставилось поклоніння боро- 
годичній святині, то у нього були всі підстави обрати саме «визволительку полоне
них» Богородицю Десятинну. Проте ми б не стали переоцінювати вищезгадане 
літописне повідомлення, оскільки у ньому цілком ясно говориться, що заступ
ництво цієї святині проявилося у тому, що руським військам вдалося звільнити 
бранців, захоплених половцями у Полоному — місті, що безпосередньо належало 
до володінь Десятинної церкви17. Тобто, тоді йшлося про заступництво Богородиці 
у вузькому значенні — за населення, яке забезпечувало її «десятиною».

Якщо Ігор не їхав молитися ні у Десятинну церкву, ні у св. Софію, то, згідно з 
Д.С. Лихачовим, це пояснювалося тим, що, у протилежному випадку, був би по
рушений феодальний етикет. «Повертаючись з походу у рідне місто, князь зазви
чай їхав у патрональний храм свого князівства, щоби піднести подяку богові. (...) 
У патрональному храмі князівства звичайно стояв престол князя; тому, поверта
ючись на «свій стіл», князь їхав саме у свій головний храм»18; «Ігор не був 
київським князем, він не міг їхати до чужого княжого столу і до чужої патро- 
нальної святині. У ці два храми після повернення з походу могли їхати лише 
київські князі, що і відзначено літописом у кількох випадках під XII ст.»19 Як 
приклад, Д.С. Лихачов наводить свідчення Іпатіївського літопису під 1180 р. про 
прихід Давида Ростиславича у Смоленськ20. Проте, згідно з літописом, це було не 
просто чергове повернення князя додому, а його вокняжіння: «вшедъ Давыдъ въ 
церковь святыя Богородица, и с̂ де на стод'Ь деда своего и отца своего»21. Б.О. Риба- 
ков згадує про тріумфальні в’їзди князів у Київ, коли вони йшли вклонитися хра
му св. Софії22. Так під 1146 р. «и nprfcx* (Ізяслав Мстиславич. — Ю.П.) къ святой 
Софьи и поклонися святой Богородици, и с̂ де НА СТОД’І Д'ЬдА и отца своего...»23. 1150 р. 
ситуація з Ізяславом повторюється24, а у 1151 р. «Бямьсдавъ же lffcx* въ Кіевт», и 
"ЬхА къ Свят^ Софьи, и гЬде на стод'Ь д^да своего и отца своего...»25 Не викликає 
сумнівів, що це були не звичайні приходи у Київ, а приходи до влади — во
княжіння. Оскільки ж у випадку приїзду Ігоря про вокняжіння не йшлося, а 
київські святині мали загальноруське значення, то, очевидно, цей васальний 
князь міг би вклонитися Софії, як і будь-який інший прочанин. Тим більше, 
нічого не заважало йому відвідати Десятинну церкву.

Аргументація Д.С. Лихачова залишає незрозумілою перевагу, нібито віддану 
Ігорем Пирогощій, і перед іншою значною богородичною церквою Києва — хра
мом Богородиці Влахерни на К лові. Вчений спеціально відзначив, що на Русі ша
нування Богоматері, як захисниці країни, міста і визволительки полонених, бу
ло тісно пов’язане з константинопольським Влахернським монастирем. При цьо
му обидві ікони, що згадуються літописом під 1155 р., — майбутня Володимир- 
ська і Пирогоща — здогадно, являли собою два типи ікон, відомих у Влахернсь- 
кому монастирі, — перша — Єлеуси (Умиління), а друга — Одигітрії 
(Провідниці). Остання мала зображувати Богоматір з немовлям на тлі семи башт 
Влахернського монастиря, звідки й здогадний прототип назви Пирогощої — 
грецьке «Пірготісса» (баштова) від «піргос» (башта»)26. Разом із тим, найвиз
начнішим центром Влахернського культу на Русі, натхненником якого був голо
вний організатор антиполовецької боротьби Мономах, виступав Кловський Сте- 
фанич монастир, в якому 1108 р. було завершено церкву св. Богородиці27. Згідно 
із Житієм св. Феодосія, тут щороку, 2 липня, відзначався день Богородиці — свя
то Покладення Ризи Богоматері у Влахернах28. Отже, якщо б обітниця Ігоря на
справді існувала і якимось чином була пов’язана з ушануванням Богородиці Вла
херни, то це зовсім не передбачало б якоїсь виняткової ролі Пирогощої.

Сумніви в тому, що поїздка Ігоря до цієї церкви була пов’язана з виконанням 
релігійної обітниці, так само, я к і в  існуванні такої, викликає вже сама літопис
на розповідь про втечу князя з полону. Так, наприклад, бачимо, що Ігор двічі
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звертається в молитвах до Христа — відразу ж після поразки і перед втечею29, то
му, згідно із справедливим зауваженням Г.В. Сумарукова, логічніше було б при
пустити, що саме Спасителю князь міг скласти обітницю і потім виконати її в од
ному із Спаських храмів, у Чернігові або у Києві30. Про те, що вдячність за вря
тування могла адресуватися Ігорем не до Марії, а до Христа, «Владики», писав і 
Б.О. Рибаков31. Однак ця обітниця також малоймовірна, оскільки Ігор і у полоні, 
і під час втечі не розлучається з «образом Божиим и крестом честным» і свої надії 
покладає саме на ці дві святині32.

При уважному розгляді даного літописного епізоду побачимо, що його 
зовнішня завершеність повністю виключає можливість у ньому пропуску, на 
місці якого нібито могла знаходитися клятва. Слова ж «аще спасеши мя», 
скоріше за все, мають сприйматися не як «если спасешь меня», а як: «спасешь ли 
меня». Згідно з В.І. Далем, сполучник аще означає не лише «ежели, если, буде, 
коли, а когда», але також «ли, или»33.

Найвразливішим місцем у побудові Д.С. Лихачова є неодноразово повторене, 
слідом за В.З. Завітневичем, твердження, що Ігор прямував до Пирогощої, в’їжджа
ючи у місто34. Ця точка зору справедливо критикувалася Б.О. Рибаковим35.

Давній Боричів (сучасний Андріївський) узвіз, це — крутий підйом, що вів з 
київського Подолу, від гавані, що існувала на р. Почайні, на Гору, де знаходили
ся літописні «гради» Володимира і Ярослава, з Десятинною церквою і св. Софією.

Місцерозташування Богородиці Пирогощої, у якій бачать відому ще на почат
ку 30-х рр. XX ст. Успенську церкву, зараз легко встановлюється завдяки її не
щодавній реконструкції на базі давньоруських фундаментів. Вона стоїть на су
часній Контрактовій площі, дещо на північний захід від місця виходу 
Андріївського узвозу на Поділ. Тому цілком ясно, що коли Ігор Святославич їхав 
«по Боричеву к святей борогодици Пирогощей», він не в’їжджав у Київ, а спус
кався з центральної, князівської частини міста униз, на Поділ. Це навіть дає 
підставу Б.О. Рибакову стверджувати, що Ігор залишав Київ36.

Дещо несподівано, що висновок Д.С. Лихачова про обітницю князя як причи
ну поїздки Ігоря до Пирогощої, підтримав Г.Ю. Івакін37. Саме він узагальнив ре
зультати археологічного вивчення давніх залишків цієї подільської церкви. Як
раз, із урахуванням її місцезнаходження, виконання такої обітниці уявляється 
досить незвичайним. Оскільки, приїхавши до Києва з лівого берега Дніпра, по
трапити до верхньої князівської частини столиці було б неможливо, не проми
нувши Пирогощу, то Ігор мав проїхати повз неї, повернувшись до виконання 
своєї «клятви» вже значно пізніше. Звісно, це суперечило б загальноприйнятій 
практиці, згідно з якою подорожні, по прибутті, спочатку йшли вклонитися свя- 
тині-покровительці. Так про тріумфальний в’їзд у Константинополь Михаїла Па- 
леолога (XIII ст.) читаємо: «Царя зустріла цариця, але не раніше, ніж він поцілу
вав і здійснив належне поклоніння перед іконою непорочної Божої Матері на ву
лиці, що називається вулицею Одигітрії»38.

Усе вищенаведене спростовує версію Завітневича-Лихачова, що метою 
поїздки Ігоря до Пирогощої було виконання його обітниці. Крім того, якщо б ос
тання існувала, то «Слово», підкреслюючи значення цього візиту князя, очевид
но, згадало б про неї.

У літературі зустрічається й інше пояснення цього епізоду поеми — не церков
ного, а, скоріше, «світського» характеру, котре ґрунтується на раніше зроблено
му висновку, що Пирогоща була церквою київського купецтва, можливо, купців 
хлібного торгу.

Докази на користь такого значення Пирогощої були наведені І.І. Малишевсь- 
ким. По-перше, він припустив, що ім’я ікони і церкви — «Пирогоща», що походи
ло від грецької назви «баштова», могло одержати також новий, специфічно руський
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смисл. Зокрема, перша частина слова — пиро — може бути пов’язана з грецьким 
rivpos — пшениця, староруським (за В.І. Далем) пира — жито, борошно39, від чого 
походить і пирог — пшеничний хліб і пир — обід. Друга ж частина — гоща — виво
дилась ним від гость — купець40. По-друге, ототожнюючи цю церкву з пізніше 
відомою Успенською церквою на подільському торзі, автор відзначав, що 1672 р. ге
тьман І. Самойлович своїм універсалом підтверджує давнє право останньої брати 
помірне або мито за міри з зернового хліба, який привозився на київський торг, і 
вважав, що це право походило з давньоруського часу41.

Відомо, що аналогічне право збирати мито за зважування воску було надане у 
першій третині XII ст. Всеволодом Мстиславичем збудованій ним у Новгороді 
церкві Івана Предтечі, при якій князь заснував купецьке об’єднання вощанників 
ліванське сто»42. Саме при батькові Всеволода, Мстиславі на головній торговій 
площі Києва було закладено Пирогощу, що, очевидно, також було одним із про
явів властивого для Мономаховичів уважного ставлення до купецтва43. Припу
щення про існування в Києві окремої церкви київського купецтва виглядає ще 
логічніше, якщо згадати, що на тому ж подільському торговищі була добре відо
ма церква новгородських купців — Новгородська божниця св. Михаїла44, а та
кож Борисоглібська, або Турова божниця, що скоріше за все належала купцям 
міста Турова45*.

Г.В. Сумаруков, на підставі літописних відомостей про те, що Ігор після виз
волення з полону шукав воєнної підтримки46, зробив припущення, що князь їхав 
до Пирогощої — купецького парафіяльного храму і місця обговорення важливих 
справ, сподіваючись отримати від багатого київського купецтва усе необхідне для 
відновлення свого війська — те, що не надали йому Святослав і Рюрик. Таким чи
ном, згадування Пирогощої у «Слові», на його думку, доповнює літопис, вказую
чи на ділову сторону перебування Ігоря у Києві47.

Г.Ю. Івакін вважає, що твердження Г.В. Сумарукова про те, що «князь Ігор їхав до 
Пирогощої лише для того, щоби зайняти гроші у київських купців, говорить лише про 
вкрай спрощене розуміння автором духу і суті «Слова»48. На думку вченого, 
«подвійний зв’язок церкви Пирогощі з великокнязівською владою, з одного боку, і по
садськими людьми — з іншого, є не випадковим. Побудова нової церкви на торговищі 
символізувала політику великого князя київського, спрямовану на союз з торгово- 
ремісничими корпораціями Києва»49. Нижче автор робить доповнення: «Пирогоща 
була городським собором, що уособлював Київ (точніше, звісно, його боярство, пат
риціат), а не якесь з князівських угруповань, і якоюсь мірою символізувала єдність 
Русі, єдність загальноруської політики великих князів київських. Київське боярство, 
торгово-ремісничі верстви міста були найбільш зацікавлені у мирі, у найскорішій 
ліквідації наслідків поразки Ігоря. На «торговищі» біля храму збиралося київське 
віче. Тут могли бути проголошені й ухвалені результати князівських переговорів, їхні 
рішення, спрямовані на знищення половецької небезпеки. Звідси і «страны ради и 
гради весели»50. Згідно з наведеною цитатою, «станове» значення Пирогощої — здо
гадно, церкви ремісників і торговців — ще більше розширюється, поступово «охоплю
ючи» і бояр. Давньоруська Пирогоща, таким чином, «перетворюється» у загаль
номіський собор. Але упевнено сказати, чи відповідала ситуація, зафіксована джере
лами для XVI—XIX ст., коли Успенська подільська церква справді вважалася 
міською соборною51, її статусу на кінець XII ст., навряд чи можна.

Цікаві і, якоюсь мірою, схожі думки були висловлені К.М. Гупалом52.
З нашої точки зору, розшифровка фінального епізоду «Слова» має чітко 

розрізняти два моменти: 1) якою була реальна мета візиту Ігоря до Пирогощої і

* Про Турову божницю див: Толочно Олексій. Замітки з історичної топографії домонгольського 
Києва. / /  Київська старовина. — 2000. — № 5. — С. 157—163. — Ред.
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2) який «вищий» смисл вкладав у цю подію автор поеми? Досі ці аспекти змішу
валися.

Вихідною точкою у відповіді на перше питання може стати висновок Б.О. Ри- 
бакова про дату поїздки Ігоря до Пирогощої, зроблений на підставі докладного 
розрахунку хронології подій під час і опісля невдалої кампанії Ігоря. Згідно з вче
ним, князь мав приїхати до столиці наприкінці липня або на початку серпня 
1185 р. Із урахуванням князівських засідань, боярських дум, прийомів, візит 
тривав навряд чи менше двох тижнів. А якщо Ігор від’їжджав у середині серпня, 
то цією датою могло стати 15 серпня — «Госпожин день», день Успіння Богоро
диці, храмове престольне свято Пирогощої церкви53. Саме цей висновок служить 
Б.О. Рибакову відповіддю на питання, чому автор «Слова о полку Ігоревім», та
кий байдужий до християнської церковності, раптом вирішив згадати другоряд
ну церкву на київському торговищі?54 Проте малоймовірно, щоби для автора 
«Слова» значимість відвідування Ігорем Пирогощої була пов’язана з питанням 
датування візиту князя до Києва. З іншого боку, якщо йшлося про від’їзд Ігоря, 
то чи випадково він співпав з цією датою, й, відповідно, чи приїзд до вказаної 
церкви був випадковістю, або ж планувався заздалегідь?

Якщо погодитися з Б.О. Рибаковим, що Ігор відвідав храм у його престольне свя
то Успіння, то потрібно врахувати і обставину, відзначену Л.Є. Махновцем, що цим 
святом завершувався так званий Успенський піст і логічним продовженням урочи
стого молебня мала бути трапеза. Всупереч припущенню Б.О. Рибакова, це виклю
чало негайний від’їзд князя з Києва. На думку Л.Є. Махновця, Ігор, подякувавши 
Богородиці Пирогощій за своє звільнення і помолившись їй за добро для Руської 
землі, мав повернутися з Подолу в верхню частину міста. Тут, у князівській палаті 
для прийомів, напевно, відбувся бенкет за участю багатьох князів, що прибули на 
з’їзд. Тоді ж, нібито, і було виконано «Слово». Звернення на початку поеми «Не л'Ьпо 
ны бяшетъ братие...», згідно з Л.Є. Махновцем, говорить про те, що П автором не міг 
бути боярин, як вважає Б.О. Рибаков55, але людина, рівна за рангом більшості учас
ників з’їзду — князь. На переконання дослідника, це був Володимир Ярославич56.

Б.О. Рибаков так само вважає, що «Слово» було виголошене при дворі велико
го князя57, тоді як сцену біля Пирогощої, на відміну від Л.Є. Махновця, він 
відносить на рахунок художнього вимислу, передбачення поета, який так уявляв 
собі майбутній від’їзд Ігоря у Чернігово-Сіверську землю58. Але цей варіант ма
лоймовірний.

Нам уявляється, що від’їзд Ігоря відразу ж після успенської служби у Пиро
гощій виключався як звичаєм розговіння, так і самим фактом включення епізо
ду відвідин церкви в поему. Адже, як переконливо довів Б.О. Рибаков, остання 
мала бути створена і представлена на суд слухачів лише під час перебування Іго
ря у Києві як гостя і прохача59. Наведені міркування говорять про те, що відвіду
вання Ігорем Пирогощої не було викликано простим збігом дня від’їзду князя з 
храмовим святом церкви, що стояла на його шляху. Ігор ще якийсь час залишав
ся у Києві. Що візит до Пирогощої був спеціально запланований, підтверд
жується ще однією обставиною. Свято Успіння Богородиці відзначається в усіх 
храмах, тому Ігорю зовсім не обов’язково було їхати на молебень саме у Пирого- 
щу, а потім знову долати (хоча й верхи) нелегкий підйом на гору для участі в Ус
пенській трапезі. Достатньо було відправитися на службу в будь-яку з церков, що 
стояли поблизу княжої резиденції, наприклад, у Десятинну або ж у Василіївську 
церкву, нещодавно збудовану Святославом на Великому дворі60. Серед інших 
церков Пирогощу виділяло лише те, що для неї це свято було храмовим, пре
стольним, тобто особливо урочистим для її парафії.

Намагаючись зрозуміти справжню мету візиту Ігоря до Пирогощої, поверне
мося до висновку, що вона була церквою купців. Відомо, що у давнину храмове
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свято церкви, що належала тому або іншому торговому або ремісничому 
об’єднанню, ставало ніби його професійним святом, до якого приурочувалася 
урочиста трапеза, що влаштовувалася вскладчину («ссип» — грошима або харча
ми), або так звана братчина61.

Братчини, які влаштовувалися окремими парафіями на честь своїх храмових 
свят, звичайно відрізняються дослідниками від братчин загальновстановлених, 
котрі відзначалися всенародно. Набір таких свят у різних містах і селах міг 
суттєво варіюватися. Серед загальнонародних «братчинних» свят джерела нази
вають Великдень, Петрів день, Миколині дні (Никольщина)62. Іноді згадується 
Успенщина — братчина, присвячена Успінню Богородиці63. Згідно із «Повістю 
временних літ», таке пишне святкування цього дня було започатковане 996 р. у 
Києві князем Володимиром, який повернувся з походу на печенігів: «...и възврл- 
щашється Кьієву НА успенье святыя Богородица, и ту пакы сотворяше ПРАЗДНИК ведикъ, 
сзывая вещнсденое множество народа. Видя же ЛЮДИ ХРбСТЬЯНЫ суща, рАДОВАШеСЯ ду
шею и телом. И тако по вся д̂ та творяше»64. Напевно, йдеться про загальноміську 
братчину — Успенщину, традиція влаштовувати яку цілком могла зберігатися у 
столиці і наприкінці XII ст., в епоху «Слова». Центр народного святкування на 
той час, ймовірно, вже перемістився з княждвору до більш демократичного Подо
лу, де стояла Успенська Пирогоща. Збіг її храмового свята з торжеством усього 
міста мав надавати їй цього дня особливо почесної ролі65.

Характерною рисою всіх братчин було завчасне варіння пива-«кануну»66. 
Іноді повідомляється, що пиво готувалося з нового, щойно зібраного хліба67. У 
день свята служився молебень, ставилася так звана мирська свічка, а потім да
вався обід, біля церкви — влітку, а взимку — у домах церковнослужителів68. 
Дослідники цілком обґрунтовано виводять братчини з числа найважливіших об
щинних, мирських інститутів язичницького часу69. Про це ж красномовно гово
рить і супровідна середньовічним братчинам «культурна програма» — бої, танки, 
виступи скоморохів — що викликала критику з боку духовенства70. Але, не зва
жаючи на традиційну для братчин атмосферу веселості, поведінка їхніх учас
ників суворо регламентувалася — заборонялися бійки, до столу не допускалися, 
за рідкими винятками, незвані гості. Головне ж, що на братчинах обговорювали
ся важливі справи, а також чинилися суди, звідки й прислів’я: «Братчина судит, 
а ватага рядит»71. На міських братчинах вирішувалися також питання 
взаємовідносин міста з його сюзереном72. Як про ділове значення братчин, так і 
про практику запрошення на них князів говорить повідомлення Іпатіївського 
літопису під 1159 р. про те, як князь Ростислав Глібович був званий на братчину 
полочанами: «И начаша (полочани. — Ю.П.) Ростислава звати льстью \[ врАтьщин  ̂
къ святки Богородиц» кь стлр̂ и на Петровъ день, да ту ймуть и...» 73 Незважаючи на 
те, що в даному конкретному випадку братчина мала послужити меті змови (про 
що князь і був заздалегідь попереджений), в самому факті запрошення князя на 
братчину нічого незвичайного не було.

Із урахуванням вищенаведеного, мета візиту Ігоря до Пирогощої уявляється 
таким чином. Оскільки дата цієї поїздки, найімовірніше, співпадала з храмовим 
святом церкви — Успінням Богородиці, то можемо припустити, що, згідно з по
ширеним на Русі звичаєм, община віруючих, що складалася тут з купецтва, 
відзначала це свято братчиною. Ігор, який знаходився в той час у Києві, очевид
но, був запрошений на цю успенську братчину як почесний гість. Причому через 
закритість братчин ініціатива запрошення мала виходити не від князя (що на
близило б ситуацію до тої, що припустив Г.В. Сумаруков), а від самих купців.

Друге, поставлене нами питання, про те, яке ідейне навантаження сцени біля 
Пирогощої у «Слові»? В цьому епізоді вгадується багатоплановий символічний 
смисл, можливо, ключовий у розумінні всього твору.
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Спочатку відзначимо, що показана у поемі радість «стран» (сіл?)74 і «градів» 
Русі поверненню Ігоря з полону могла бути не перебільшеною, а відбивала реаль
ний інтерес сучасників до його долі. Про те, що події невдалого походу емоційно 
переживалися на сімейному, побутовому рівні, свідчить введення у твір ряду 
жіночих образів і, передусім, — Ярославни. Чудесна історія врятування князя 
мала сприйматися як сенсація. Чи не головним індикатором реакції на подібні 
голосні події міст і сіл Русі, а також країн, пов’язаних з нею торговими інтереса
ми, було подільське торговище. Сюди ж доносились як в офіційному, так і в не
офіційному порядку, відгуки про те, що сталося, з князівських хоромів, можли
во, такі, як «мутен сон Святослава» та його «златое слово». Тут же, на вічі, дис
кутувались нагальні політичні питання. Пирогоща, що об’єднувала навколо себе 
цей надчутливий організм, котрий, по суті, репрезентував усю Русь, виступає у 
«Слові» не як церковний, а як світський загальноруський культурний центр.

Зустріч Ігоря біля Пирогощої є апофеозом твору, символічним виразом 
єдності Руської землі, до якої впродовж всієї оповіді закликає поема. Іншими 
словами, втілення задуму «Слова» нібито і здійснюється у його кінці. Якщо пере
житі Ігорем фізичні й моральні страждання нагадують злигодні міжусобиць са
мої Русі, то його повернення на Русь уособлює її відродження.

У зв’язку з ідеєю «через смерть до нового народження», явно закладеною в 
фінальному епізоді «Слова», цікаво, що в ньому мотив радості, веселості 
поєднується не з просторовим піднесенням, а навпаки — сходженням героя униз, 
його зниженням. Водночас, як показав М.М. Бахтін, таке поєднання було харак
терним для народної, карнавальної культури європейського середньовіччя і Рене
сансу. Неофіційна святковість і сміх, підкреслюючи інтерес до «низьких» і «зем
них» аспектів, тимчасово відміняли і високі статуси, створювали атмосферу 
«утопічної рівності», завдяки чому «людина ніби перероджувалася для нових, 
власне людських стосунків. Відчуження тимчасово зникало. Людина поверталася 
до себе самої і відчувала себе людиною серед людей...»75 Згідно з цією естетичною 
концепцією, умовно названою М.М. Бахтіним гротескним реалізмом, зниження 
«означає приземлення, прилучення до землі як поглинаючого і одночасно народ
жуючого начала... Зниження риє тілесну могилу для нового народження»76.

У зазначеній праці підкреслюється, що у містах і селах Західної Європи освяче
на традицією народно-вулична сміхова сторона була притаманна церковним, а серед 
них — і «храмовим» святам, що походили від язичницьких свят аграрного типу77. 
Останнє зауваження повніше пояснює смисл радісної зустрічі Ігоря. Православне 
свято Успіння Богородиці (Госпожин день), 15 серпня, до якого, найімовірніше, бу
ла приурочена поява Ігоря на Подолі, традиційно пов’язувалося із жнивами78. 
Можливо, це набувало особливого значення і для хлібного торгу. Жнивна пора, що 
справила вплив на саму народну назву свята у росіян — «Госпожинки, Оспожинки, 
Спожинки» — згідно з І.М. Снєгірьовим, «полегшувалась і усолоджувалась бенке
тами і веселощами»79. Письменник XII ст. Валсамон зазначав, що у Царгороді на 
свято Успіння Богородиці приносили до патріарха на благословіння плоди на жер
товнику святого храму Влахернського80. Нагадаємо, що, ймовірно, саме з цього хра
му походив прототип ікони Пирогощої. І.М. Снєгірьов писав, що у Росії на свято 
Успіння до церкви приносили для освячення хліб з нового жита або колосся, а та
кож стільники. В Україні ж до цього додавалося м’ясо. «Цей день у багатьох місце
востях середньої Росії зветься Успенщиною, за мирською складкою, що збирається 
поселянами для відправлення свята, подібно до Микольщини»81.

У «Слові» знаходимо виразний приклад того, як загибель передається в образі 
жнив, — битва на ріці Немизі:

«На Нємиз'Ь снопы стелють головами,
МОЛОТЯТЬ ЧЄПИ ХАрАЛуЖНЬІМИ...»82



Але, в цілому, саме «врожайні» образи смерті більше, ніж інші, володіють по
тенцією відродження83. Оптимістичне продовження отримує і сумна подія кон
чини Богородиці — вона підноситься на небо. У одній пісні, приуроченій до цьо
го свята (українська Перша Пречиста), співається:

«Радуйтеся, янголів лики,
Идет до раю Л/ілтір Владики»84.

Амбівалентне почуття, пов’язане з успінням Богородиці, змішувалося з 
подібною двоїстістю розуміння жнив. Таким же настроєм надії, що відро
джується, було оповите повернення Ігоря.

В «обрядовому» виразі ідеї оновлення особлива роль мала належати братчині. 
Згідно з М.М. Бахтіним, матеріально-тілесне начало, що проймало атмосферу 
ринкового свята і було пов’язане з образами плодючості, росту, достатку, одержу
вало характер «пира на весь мир». Подібно до тризни, що йшла за похороном, цей 
бенкет символізував оновлення, продовження життя85.

Не менш цікавий висновок ученого про те, що всі прояви матеріально-тілесно
го життя в «святкових» образах гротескного реалізму були віднесені не до окре
мої особи, але ніби до «народного, колективного, родового тіла»86. Безпосередньо 
тілесний вираз ідеї єдності Русі застосовує і автор «Слова», наслідуючи стиль 
давніх творців пісень Бояна і Ходини:

««Тяжко ТИ ГОЛОВЫ KpOM'fc ПЛ6ЧЮ, 
зло ти тНілу кролів головы —
Рускои земли везъ Игоря»87.

А трохи нижче говориться, що «Игорь князь въ Руской земли» і про його 
шлях до Пирогощої88. Отже, повернення князя в Руську землю, що символізува
лося його приходом на Поділ, було рівнозначне «оживленню» цього, схожого на 
казкового, «велетня» Руської землі.

У сцені біля Пирогощої Ігор виступає народним героєм, в архетипі якого, як 
неодмінний атрибут, закладений драматизм долі. В усі часи масова психологія 
була особливо чутливою до страждань видатних осіб. Співчуття до них служить 
більшості звичайних людей джерелом душевного зцілення, катарсису. Яскравий 
приклад такого глибокого духовного співчуття і одночасно тілесного єднання мас 
у трагедії «царської особи» дає історія того ж подільського торговища. 1147 р., 
після того, як сюди було привезено з Гори тіло забитого натовпом Ігоря Ольгови- 
ча, «медов̂ ци же БЛАговерніи, прнходяще, взимлху оть крове его и оть прнкровА СуЩА- 
го на немъ на "rLvfe его, на спасєніє сєв'к и на исщЬленіе...»89 Як бачимо, навіть фізич
но необоротна, а не «умовна», як у випадку Ігоря Святославича, смерть передба
чала наступне відродження, очищення, зцілення90.

Розгляд заключної сцени «Слова» приводить до думки, що найбільш природ
ним виразом ідеї єдності Русі — головної у творі — послужило всенародне 
співчуття долі Ігоря.

З нашої точки зору, фінал «Слова» має особливість, що вказує на час і місце 
його виконання. Як уже відзначалось, у зображенні зустрічі Ігоря нібито фоку
сується смисл усієї поетичної розповіді. Через свою заключну частину «Слово», 
цілком відповідаючи розумінню слова архаїчним світоглядом, саме переростає в 
реальність91. Без події, що всіма спільно спостерігається й переживається, — 
зустрічі Ігоря, втрачає смисл і слово як таке. Тому, вважаємо, що найповніше пе
рейнятися духом твору слухач міг, реально відчуваючи радість від появи Ігоря на 
Подолі, тобто, практично, відразу після цієї події, включеної у поему. Навряд чи 
«Слово» могло бути виконане до того, як Ігор спустився на Поділ, що припустив 
Б.О. Рибаков. Це також не могло статися й після повернення Ігоря з Пирогощої, 
у князівських палатах, оскільки, був би автор придворним співаком, то прихід 
Ігоря в Русь він асоціював би, передусім, із зустріччю його Святославом, котрий,
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згідно з літописом, був радий князю, що врятувався з полону92. В такому разі 
поїздка Ігоря з Гори на Поділ найімовірніше залишилася б поза увагою автора 
«Слова». Ця ж обставина виключає й версії, що авторство твору належить котро
мусь з князів або бояр. Просторовий, як і смисловий, ракурс зображення поїздки 
Ігоря до Пирогощої говорить про те, що погляд поета спрямований з Подолу 
вверх — назустріч Ігорю, який спускається Боричевим. Автор ніби чекав Ігоря і 
здалеку помітив його. Очевидно, саме тут, біля Пирогощої, складалися останні 
рядки «Слова», яке мало вперше прозвучати після молебня, на братчині купців 
подільського торгу, в присутності самого Ігоря. Цим, очевидно, і пояснюється 
звернення автора до слухачів — «братие».

Здогадка про походження «Слова» з кола купців спонукає замислитися над 
такими питаннями: 1. Яка мотивація для подібного звернення до князів була са
ме у цієї соціальної верстви? 2. Чи дозволяла купецтву його політична вага роз
раховувати на розуміння? 3. Яким власним внеском у справу боротьби з половця
ми могла підкріплюватися така заява?

Відповідь на перше запитання є цілком очевидною. Купці під час своїх 
дальніх подорожей, як правило, першими зазнавали удару від половців, які за
бирали у них гроші, дорогі товари, а іноді, ймовірно, і життя93.

Наскільки важливе значення надавалося владою діяльності купців, пере
дусім, засвідчується тим, що головною метою загальноруських антиполовецьких 
походів проголошувався захист торгових шляхів — Грецького, Соляного і Залоз- 
ного. Так, Мстислав Ізяславич, збираючи великий похід проти половців 
(1168 р.), звертається до князів: «врлтье! пожальтєси о Риском звили и о своей от- 
цин'к и а^дин ,̂ оже несуть (погані. — Ю.П.) хрестьяны на всяко л̂ то у в'Ьж'Ь свои, а 
съ нами роту взимаючє, всєгда переступАЮче; А уже у НАСЪ и Гречьскін путь ИЗЪОТИМА- 
ють, и Соляный, и Залозньін; а лНкпо ны выло, врлтье, възряче НА БОЖІЮ помочь н на мо
литву святок Богородици, ПОНСКАТН отець СВОИХЪ и Д'ЬдЪ СВОИХЪ пути и своей чести»94. 
У даній ситуації найяскравіше проявилася спільність інтересів правлячої 
верхівки і купецтва. Отже, і його політичний авторитет мав бути досить високим.

Щодо політичної активності Київських «гостей», то її демонструють події 
столітньої давності, коли безпорадність князів перед лицем одного з перших поло
вецьких нападів призвела до відкритого виступу мешканців Києва, очоленого, слід 
гадати, саме купцями. Під 1068 р. літопис сповіщає, що кияни «створишА в'кчє» на 
подільському торговищі, вимагаючи у Ізяслава Ярославича зброї і коней для битви з 
половцями, які, розгромивши князів біля Переяславля, загрожували Києву. Одер
жавши відмову, віче визволило з порубу Всеслава Полоцького і проголосило його 
київським князем. Ізяслав утік у Ляхи до свого зятя Болеслава Польського. Згодом, 
узнавши, що Ізяслав повертається до Києва з Болеславом, кияни шлють до братів 
розгніваного князя, Святослава і Всеволода, прохання про захист міста від поляків. 
У противному разі, попереджали вони: «зажєгшє грлд свои, ступим въ Гречьску зем
лю»95. І.І. Малишевський справедливо вважав, що «це говорили, звісно, більш впли
вові люди торговища, гості, які могли привести у виконання свою загрозу, знали 
шляхи у Грецію й мали кошти туди відправитись, покинувши у Києві й перенісши 
туди свою торгівлю»96. Показово, що серед каральних заходів Ізяслава було й те, що 
він «възгна торгь на гору»97. Чи не колишня симпатія київського купецтва до Все
слава Полоцького відбилася в позитивній оцінці князя-волхва автором «Слова»?

Сам твір належить вже до іншої епохи, коли тісний зв’язок купців з 
князівською владою виключав будь-який прямий протест перших проти нерозпо
рядливості своїх вельможних покровителів. У «Слові» засудження необачності 
Ігоря дипломатично маскується попереднім уславленням перемоги Святослава 
над Кобяком, причому, і те, й інше приписується представникам основних країн, 
пов’язаних з Руссю торгівлею:
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«Ту н'Ьмци и вєнєдици,
TY греци и морлвл
ПОЮТЬ CAABY Святьславлю,
КАЮТЬ князя Игоря,
ИЖЄ nOrpY3H жнръ ВО ДН'Ь Каялы — р̂ кы половецкыя, —
PYCKArO ЗЛОТА НАСЫПАША»98.

Докір, вкладений до вуст зарубіжних торгових партнерів, очевидно, мала 
компенсувати реальна допомога, надана купцями Ігорю. До складу вищезгадано
го «руського золота», ймовірно, ввійшов той величезний викуп, який, згідно з 
літописом В.М. Татіщева, був затребуваний половцями за полонених князів і бо
яр зі складу експедиції Ігоря99. Не виключено, що під час прийому у Пирогощій 
купці запропонували Ігорю велику позику для сплати цього викупу.

Допомагаючи князям у важкій ситуації, що склалася внаслідок поразки Іго
ря, купецтво насправді мало б моральне право звернутися до них із закликом про 
консолідацію сил для відсічі кочовикам. Саме цим зверненням, на нашу думку, і 
стало «Слово о полку Ігоревім»100.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
УСТРІЙ КОРОЛІВСЬКИХ с т о л о в и х  
МАЄТКІВ У ГАЛИЧИНІ XVI— XVIII ст. 
(САМБІРСЬКА ЕКОНОМІЯ)

Ігор СМУТОК

кладовою частиною власності польської монархії в XVII—XVTII ст. були 
І®  І значні земельні комплекси, розміщені на території сучасних Польщі, Біло
н і  русі, України, які, на відміну від решти земель Королівського скарбу, нази

валися економіями. Більшість з них об’єднували декілька міст та кілька десятків сіл 
і мали свою внутрішню адміністративно-територіальну структуру. Її вивчення у 
вітчизняній, зрештою, як і у польській історіографії, ще чекає на свого дослідника. 
Потреба у проведенні такої роботи не викликає жодних сумнівів, адже з’ясування та
ких питань, як виникнення та еволюція певних територіальних одиниць усередині 
адміністративно-господарського комплексу, яким була економія, роль міст як центру 
судово-адміністративного й фіскально-господарського життя та їхнє місце в системі 
адміністративного управління, відокремлення певної частини економії у вигляді од
ного або кількох поселень і навіть цілого ключа тощо, може суттєво доповнити наші 
знання про політику Королівського скарбу в сфері землеволодіння та землекористу
вання, про окремі аспекти життєдіяльності населення економії.

Об’єктом дослідження даної статті став адміністративно-територіальний 
устрій Самбірської економії, що знаходилася у Руському воєводстві, Перемиській 
землі і входила до складу особистого земельного фонду польської монархії.

Конституцією 1590 р. частина королівщин була виділена в окрему категорію 
земель, що передавалися в управління Королівського скарбу й прибутки з них 
йшли на покриття витрат короля та його двору. В постанові сейму згадане й 
Самбірське староство. Документ не має жодних детальних описів кордонів ново- 
створеної економії або переліку міст, сіл та інших об’єктів земельної власності, 
що ввійшли до економії1. Пошук відповідних межових актів за цей період, тобто 
кінець XVI ст., не дав жодних результатів. Це дає підстави стверджувати, що пе
ретворення Симбірського староства на економію пройшло без суттєвих тери
торіальних змін, а формування її території відбулося набагато раніше.

Початок цього процесу можна датувати 30-ми роками XVI ст. У цей час старо
ство стає об’єктом пильної уваги дружини Сигизмунда І Старого, королеви Бони. 
В 1537 р. вона викупила його в Станіслава Одровонжа (його предки отримали 
Самбірщину від Ягайла ще на початку XVI ст.) — пожиттєвого державці основної 
частини староства за 21741 фл.2 Надалі, шляхом викупу, обміну («frimark»), ве
рифікації земельних пожалувань місцевої шляхти, «тенута» королеви зросла3. 
Королівські комісари провели широку роботу по відокремленню приватношля- 
хетських сіл, наприклад, Комарників, Турки, Явори, Тур’є, Кульчиці, Ваньо- 
вичі і т. д. та церковних — Созань, Лаврів, Нанчулка тощо4. При цьому розмежу
вання не завжди здійснювалося на користь шляхти чи духівництва, скоріше нав
паки: значна частина земель відійшла до староства. Згодом це стало приводом 
для постійних скарг шляхти до різних судово-адміністративних установ і довго
тривалих судових процесів, що розтягувалися на десятки років (окремі з них за
вершилися лише після приєднання Галичини разом з економією до Австрійської



імперії і нараховують сотні документів)5. Широко практикувався викуп земель
ної власності з рук шляхти. Таким чином вдалося приєднати до королівщини ок
ремі землі в сс. Ільнику, Сільці тощо. Значно рідше вдавалися комісари до 
обміну — лише в тих випадках, коли це давало змогу створити цілісний ком
плекс. З документів відомо лише про одну таку операцію обміну, коли приватно- 
шляхетське село Кривка відійшло до староства, натомість, власники цього села 
отримали королівське село Топільницю6. Одночасно при Боні та її наступниках 
розпочалася широка колонізація гірської частини Симбірського староства. На 
60—70-ті роки XVI ст. тут вже нараховувалося близько 80 сіл волоського права7.

Упродовж півстоліття, починаючи з 30-х років XVI ст., територія староства, в 
основному, була сформована саме в тому вигляді, в якому ми можемо спостеріга
ти його пізніше — в XVII і XVIII ст. Незначні зміни сталися після 1590 р.: до 
складу економії було включено солеварні жупи Старої Солі, частково Дрогобича 
та інші, які до цього знаходилися в адміністрації жупника Руських земель, не 
підпорядкованого симбірському старості; Мединицький ключ перейшов з-під 
юрисдикції дрогобицького старости до симбірського8. Останнім значним тери
торіальним надбанням економії став Улюцький ключ, що на початку XVII ст. був 
вилучений зі складу Сяноцького староства і приєднаний до економії9.

Зовнішні межі економії визначалися цілою групою локаційних та межових 
документів, створених упродовж досить тривалого часу. Наведені в них дані є де
тальні як для тогочасної епохи, однак недостатньо повні, щоб завжди успішно 
вирішувати спірні земельні питання, які виникали постійно. Причин тут 
декілька, і однією з них була недосконала методика встановлення межових 
знаків. Якщо ними слугували, наприклад, річка, гора та інші елементи природ
ного ландшафту, які в такому проміжку часу, як десятиліття чи століття, були 
незмінними, то проблем не виникало. Але часто це були ліси, насипані копці то
що, які легко піддаються руйнуванню або змінам, причому в тогочасній практиці 
було звичним явищем залучення «старців» та «добрих людей» до процедури 
з’ясування земельних меж, а людська пам’ять — не найкращий свідок. Як 
наслідок, кордони економії зазнавали постійних незначних змін, сталими вони 
були, мабуть, лише тоді, коли пролягали через населений пункт. Наприклад, 
згідно з актом розмежування, кордоном між економією та Дрогобицьким старо
ством був ліс. Правом вирубу користувалися обидві сторони. З часом ліс вирубу
вався повністю й природно, виникала потреба проведення нового розмежування, 
що за будь-яких обставин вже не відтворювало попереднього стану10. В іншому 
випадку межа проходила біля поля того чи іншого власника, і у документах влас
ницька назва цього поля фігурує для означення межі. Надалі шляхом купівлі- 
продажу, успадкування виникає нова структура землеволодіння з новою номен
клатурою присвійних назв, що є вже далекою від визначеної в документі11. Це 
знову ж породжує необхідність відновити старі межі, що не завжди вдавалося. 
Одним словом, нездатність адміністрації економії та Скарбу адекватно реагувати 
на постійні зміни природного ландшафту тощо спричиняла часті — в незначних 
масштабах — «міграції» кордону економії на певних її ділянках.

Недосконалість системи територіальних розмежувань та визначення земель
них кордонів обумовила, до певної міри, виникнення такого явища, як спільне 
володіння й користування земельними угіддями, — як королівськими, так і 
шляхетськими та церковними селами. В такий спосіб, наприклад, луги та пасо
вища в басейні Дністра використовувалися спільно селянами Мединицького 
ключа та Дрогобицького староства впродовж XVII і XVIII ст., а також приватно- 
шляхетськими селами Бояри, Ролів, Добрівляни тощо. Ліси, що знаходилися на 
межі економії та Дрогобицького староства — Спринський, Лішнянський, — та
кож перебували у спільній власності. В гірській частині економії об’єктом
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спільного користування могли бути полонини та пустки12. Звичайно, непоро
зуміння, які виникали при цьому між сторонами, були досить частим явищем. 
Часом такі конфлікти набирали масштабних і драматичних форм. Так, селяни 
Мединицького ключа в 1729 і 1758 рр. напали на шляхту в с.Тершакові й погра
бували її13, а століттям раніше, у відповідь на знищення турянською шляхтою 
королівського с. Гребенне, селяни сіл Ісаї, Недільна, Волошинова, Жджанна, 
зібравшись у ватаги, що нараховували кілька тисяч осіб, розгромили шляхетські 
двори в селі Тур’є, розкидали межові копці, захопили худобу14. Не надто допома
гали і звернення до суду. Судові процеси тривали довго, подекуди десятиліття і 
навіть століття. Найбільш відомі серед них — справи економії зі шляхтою села 
Кульчиці, Мединицького ключа з власниками сс. Колодруби, Опари, Рудники, 
Кавсько, сіл Грушів, Літиня з с.Тинів Дрогобицького староства, нарешті між 
с. Грушів та с. Добрівлянами, власністю Холмської кафедральної капітули15. Ха
рактерно, що такі конфлікти виникали переважно в північній частині економії. 
Невідомо жодного конфлікту між волоськими селами гірської частини економії 
та власністю князів Острозьких — Сколівщиною, або прикордонними селами Ся- 
ноцького староства. В.Ф. Інкін пояснював це тим, що в гірській частині кордони 
визначалися в ході колонізації і, встановлені з самого початку, вони поважалися 
обома сторонами. Натомість там, де вони піддавалися перегляду, виникали 
взаємні претензії і конфліктні ситуації16. Саме такою конфліктною зоною були 
північні межі економії та кордони з приватновласницькими маєтками, розміще
ними в економії, а також кордони, що проходили через поселення, наприклад, 
Ваньовичі, Сілець, Нагуєвичі, Кульчиці тощо. Можна констатувати, що розме
жування приватних і Скарбових земель залишалося першочерговим завданням і 
вкінці XVIII ст.17

Особливістю економії була наявність у її межах земельної власності шляхти та 
духівництва, — своєрідних анклавів. Церковні землі групувалися біля Старого 
Самбора, навколо монастирів Святого Спаса, Святоонуфріївського та Лаврівсько- 
го. Власністю перемиських єпископів були села Страшовичі, Нанчулка Велика, 
Созань. Шляхетське землеволодіння виникло в результаті королівських надань 
нобілітованій волоській шляхті, причому не тільки в кінці XIV—X V ct. Поняття 
власності у їхніх привілеях було сформульовано таким чином, що вигідно 
відрізнялося від пізніших надань XVI ст. і давало змогу трактувати свої маєтки не 
просто як видержавлення-посесію, а як приватну власність18. Комісія 1538 року 
не наважилася повністю відібрати їхні землі і обмежилася лише зменшенням їх 
розмірів19. До них входили сс. Комарники, Матків, Висоцько Верхнє — власність 
Комарницьких, Височанських, Матківських та інших; сс. Турка, Явора, частина 
Ільника Землянського , Топільниця, Мельничне, Тур’є — власність, відповідно, 
Турецьких, Яворських, Ільницьких тощо20. На відміну від шляхти, відносини 
між єпископатом та економією були досить мирними, принаймні, подібних межо
вих конфліктів, які мали місце у стосунках адміністрації королівських маєтків з 
місцевою шляхтою, не було.

Свої земельні ділянки шляхта та клір мали в містах економії, в Новому та Ста
рому Самборах та Старій Солі — так звані «юридики» — об’єкт постійних 
конфліктів з міщанами та магістратом і скарг останніх до короля21.

Адміністративно-територіальний центр королівських столових маєтків 
розміщувався у замку або ще інакше — дворі («kuria», «castrum», «zamek», 
«dwór»). До кінця XVI ст. він знаходився біля Старого Самбора та монастиря Свя
того Спаса. У кінці 80-х років XVI ст. було завершено будівництво нового замку у 
Новому Самборі, куди й перемістилася резиденція адміністраторів економії та 
решти урядовців вищої ланки апарату управління. В старому замку, натомість, 
залишився лише бурґґрабій. В.Ф. Інкін слушно зазначає, що за цим сховані гли-



боні зміни, які охопили традиційну систему управління і призвели до ліквідації 
«старостинсько-гродової юрисдикції з центром у Старому Самборі і замково- 
бурґграбської юрисдикції зі зборовими судами для «всіх королівських маетнос
тей або країни» та початку нового періоду в історії Самбірщини «з остаточним 
конституюванням Симбірської економії як комплексу маєтків королівського сто
лу з адміністративним центром у Новому місті ...»22 У замку постійно засідав 
віце-адміністраторський, адміністраторський та комісарські суди. З часом він 
став місцем проведення зборових судів для Либохірської, Ільницької, Розлуць- 
кої, Волосянської країн, а у XVIII ст. до них приєдналися Гвоздецька та Підбузь- 
ка. Сюди надходить та звідси виходить основна частина документації, призначе
на регулювати господарсько-фіскальну та адміністративно-судову сфери 
життєдіяльності економії. Нерідко адміністрація економії іменується замковою 
владою («zamkowa zwierchnosc», «zamkowa jurysdikcja»). Детальні описи замку з 
його помешканнями та господарськими будівлями є в останніх інвентарях за 
1760р. та 1768 р.23 Спираючись на них, можна було б здійснити реконструкцію 
цього комплексу споруд.

Територія Самбірської економії через певні обставини, зумовлені її гео
графічним розташуванням та господарсько-колонізаційною політикою Скарбу, 
фактично поділялася на дві частини, і такий розподіл зберігся до кінця її існу
вання. Одна частина — це гірська, південна, щойно заселена в першій половині і 
середині XVI ст., яка складалася із сіл волоського права. Спочатку вони утворю
вали єдину територіальну одиницю — «країну». Однак вже на 60-ті роки XVI ст. 
вона розпалася на дві: Стрийську та Дністровську, які, відповідно, включали се
ла стрийського та дністровського басейну рік24. З часом кількість країн продов
жувала зростати за рахунок виділення нових з уже існуючих. Таким чином з 
Дністровської країни виокремилася Липецька. В одному з документів її урядо
вець названий так: «Kraynik obiazdu Lipeckiego Dniestrowy», а в 1627 р. при роз
гляді справ селян с. Мшанця Григорій Липецький названий «крайником 
Дністровим»25. На початку XVII ст. сформувалася Гвоздецька країна з сіл 
Сольського ключа та решти сіл Дністровської країни26. Стрийська, в свою чергу, 
розпалася на Ільницьку, Либохірську та Розлуцьку країни27. Всі вони згадують
ся на початку XVII ст. Найпізніше виникли Волосянська та Підбузька країни. 
Перша об’єднала села, що входили до Ісайського ключа28. Друга виникла в ре
зультаті поділу колишньої Озиминської волості і відокремлення сіл волоського 
права29. Таким чином, в економії існувало сім країн:

Либохірська. Включала села Бутля, Ботелька Нижня і Висоцько Нижнє (ці 
три села постійно виступають в актах як один господарський комплекс), Кривка, 
Гусне Верхнє і Нижнє, Ботелька Верхня, Гнила , Яворів та Либохора. Люстрація 
1686р. згадує ще сс. Бориня і Жупане30.

Ільницька. Нараховувала 14 сіл, а саме: Ільник Королівський або Великий, 
Ільник Землянський, Радич, Молдавське, Довжки, Завадка, Росохач, Сухий 
Потік, Мита, Криве, Красне, Задільське, Риків, Багновате. До цієї країни входило 
с. Сможе, яке опинилося в посесії шляхтичів Чернецьких вже в 90-х роках XVI ст., 
згодом Кропивницьких і остаточно було відірвано від економії. В 1766 р. Август III 
надав Сможі право на міське самоврядування та проведення двох ярмарків31.

Розлуцька: сс. Розлуч, Вовче, Дністрик Дубовий, Жукотин, Присліп, 
Шум’яч, Яблінка Нижня і Верхня, Туречка Матенчина і Стопусянська, Рип’яна, 
Смеречка. Люстрація 1686р. згадує ще с. Воля Борисова32.

Гвоздецька. Була найбільшою і нараховувала близько 20 сіл: Гвоздець, Дністрик 
Головецький, Віців, Тисовиця, Лінина Велика й Мала, Нанчулка, Тиха, Волошино- 
ва, Білич, Стрільбичі, Кобло Старе, Воля Коблянська, Лужок Верхній, Недільна, 
Сушиця, Жджанна, Стрілки, Ясениця Замкова, Лопушанка Хомина, Головецьке.
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Волосянсъка: сс. Волосянка Велика й Мала, Ісаї, Свидник, Кіндратів, 
Ластівка, Ясінка Стецьова і Масьова.

Підбузька: сс. Підбуж, Лукавиця, Сприня, Спринька, Сторона, Бистриця, 
Смільна, Залокіть, Опака, Нагуєвичі, Ясениця Зварицька. В Йосифінській мет
риці серед сіл цієї країни згадано і Баню Котовську33.

Липецька. Розміщена найпівнічніше з усіх країн. До неї входили села Лип’є , 
Бистре, Лімна, Хащів, Лопушанка Лехнова, Михновець, Грозьова, Плоске, 
Галівка, Мшанець.

Особливістю цих територіальних одиниць була відсутність адміністративно- 
господарського центру, яким був господарський двір або фільварок у ключах. Ре
зиденцією крайника було його власне помешкання, місце постійного проживан
ня. Як наслідок, країни до середини XVII ст. іменуються не за географічними на
звами, а за іменами крайників, наприклад, Липецька ще називається «країна Бо- 
берського», Ільницька — «країна Риковського», Либохорська — «країна Те- 
леп’яна» тощо34. В документах першої половини XVII ст. вони згадані просто як 
крайники без географічного уточнення. Виконуючи свої обов’язки, ці урядовці 
постійно роз’їжджали, звідси ще одна назва країн — «об’їзд».

Остаточний поділ країн в першій половині XVII ст. засвідчив, що поштовхом 
для процесу створення нових територіальних одиниць шляхом відбруньковуван- 
ня від уже існуючих був не стільки внутрішній розвиток та вдосконалення 
адміністративно-господарських інститутів волоського права та механізмів їх 
функціонування, скільки фіскально-господарські інтереси Скарбу, який скорис
тався цим для забезпечення робочою силою солеварної промисловості та 
фільварків економії. Інакше важко пояснити входження до країн сіл неволосько- 
го права. Наприклад, Нагуєвичі, де знаходився війтівсько-лавничий суд магде
бурзького права, були включені до Підбузької країни; Стрілковичі — також село 
німецького права, ввійшли до Гвоздецької країни. Одночасно частина сіл волось
кого права опинилася в складі ключів економії. Окрім того, в Підбузькій та Гвоз- 
децькій країнах урядовці волоського права змушені були ділити владу з 
котівськими та старосільськими піджупниками, які не мали нічого спільного з 
цим правом, а стежили за виконанням повинностей населенням країн у жупах.

Ключі економії об’єднували села волоського, руського, німецького права, що 
розміщувалися в північній, рівнинній частині. їхня кількість була нестабільною 
й коливалася від семи до десяти. Центром, навколо якого об’єднувалися села в 
ключі, був фільварок, що розміщувався в одному з сіл. За час існування економії 
до її складу входили такі ключі:

Ісайський ключ. Об’єднував волоські села, що згодом утворили Волосянську 
країну. Востаннє державця (так називалися управителі ключів) Ісайського клю
ча Мартин Рушель згадується в 1617р.35 До його складу входили села Ісаї, Свид
ник, Ластівки, можливо, й інші. Через брак даних важко відповісти, які саме.

Замковий ключ. Існував у XVI ст. — на початку XVII ст., також об’єднуючи се
ла волоського права з центром у Старому Самборі. Невідомо, які села сюди входи
ли. В актах середини XVII ст. він уже не згадується. Можливо, це був 
Задпістрянський ключ36.

Солъсъкий ключ. До нього входило сім сіл, населення яких було зобов’язане до 
панщизняних робіт на солеварнях у Старій Солі. Згодом вони увійшли до новос- 
твореної Гвоздецької країни.

Задністрянський ключ. Він включав сс. Чуква, Стрілковичі, Бережниця, 
Дубрівка, Мокряни, частина Сільця ( інша частина перебувала в приватношля- 
хетській власності Сілецьких, Городиських, Яворських та інших), Звір, Морозо- 
вичі, Торчиновичі, частина Ваневич (інша — в приватношляхетській власності 
Ільницьких, Турецьких, Яворських, Збієвських та інших). Три останні села в
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люстрації 1686 р. вже фігурують як окремий Ваневицький ключ, який проісну
вав до кінця XVIII ст.37 До цього Задністрянського ключа входили села Ольша
ник та Черхава, які, однак, постійно видержавлювалися тій чи іншій особі й ча
сто іменувалися як окрема «маєтність Ольшанецька»38.

Дублянський ключ. Виник в результаті поділу Озиминської волості. Об’єдну
вав такі села: Дубляни, Озимина, Білина Велика, Татари, Бронниця, Пруси, 
Биків, Воля Якубова, Дорожів, Грушів, Лужок Долішній, Ортиничі, Залужжя. 
Поголовний реєстр 1662 р. ще згадує Лішню та Медвежу, а вже в люстрації 
1686 р. обидва села виділено в окремий Лішнянський ключ39. Специфікація міст 
і сіл Самбірської економії за 1768 р. додає до них ще Колпець40. Люстрація 
1686 р., в свою чергу, згадує окремий ключ, що складався власне з цього села та 
жупи, розміщеної на horo території41.

Бабинсъкий ключ включав 4 села: Бабина, Береги, Пиняни, частина Кульчиць 
(інша частина знаходилася в приватношляхетській власності Кульчицьких).

Не набагато більшим був Купновицький ключ. До нього входили: Купновичі, 
Роздзяловичі, Блажів Долішній, Містковичі, Зарайсько, частина Шептичів 
(інша — в приватношляхетській власності Коритків).

Мединицький ключ був приєднаний після створення економії в 1590 р. Сюди 
входили: Мединичі, Горуцько, Летня, Липиці — присілок с. Горуцько, Біличі, 
Раделичі. Йосифінська метрика сюди ж відносить Саску Камеральну, Тустано- 
вичі, Монастир Летнянський — присілок с. Летня42.

Улюцький ключ складався з трьох сіл: Улюч, Добра, Гломче.
Тершівський об’єднував два села: Тершів та Завадка.
Специфікація міст і сіл Самбірської економії 1768 р. згадує село Улично, але 

в раніших актах економії жодної згадки про приналежність цього села до еко
номії немає43.

Складовою частиною економії були міста, розміщені на її території, — Старий 
Самбір, Новий Самбір, Стара Сіль. Кожне з них складалося з власне міста та пе
редмістя. В Новому Самборі на кінець XVIII ст. їх було аж 6: Дольна, Завидівка; 
Заміська, Поводова, Середня громади та Бліх, де проживало єврейське населен
ня, підпорядковане замковій юрисдикції. Незважаючи на міське самоврядуван
ня, яке мали міста економії, їхня залежність від адміністрації економії була до
сить великою. Міське господарство було тісно пов’язане з округою, судова юрис
дикція замку поширювалася й на міщан, а війтівсько-лавничі суди були складо
вою частиною судівництва економії. Нарешті, замкова влада мала право втруча
тися у вибори магістрату міста і мала певні важелі впливу на хід цих виборів.

З прийняттям конституції 1590 р. солеварна промисловість була визнана 
складовою частиною королівських маєтків. Це спричинило входження до складу 
економії соляних жуп, розміщених в Дрогобицькому та Самбірському староствах 
та підпорядкованих руському жупнику, незалежному від старостинської 
адміністрації. З 1590 по 1772 рр. в економії існували декілька жуп: в Старій 
Солі — підпорядкованій старосольському піджупнику, в Дрогобичі, Модричах — 
дрогобицькому піджупнику, в Спринці, Нагуєвичах, в Бані Котовській — ко- 
товському піджупнику. На початку XVII ст. виникла соляна жупа в Колпці, що 
був власністю Попелів і якимось чином опинилася в складі економії.

Окрім власних територій, адміністрація економії або Королівський скарб час
то в господарських цілях вдавалися до оренди певної території, господарського 
об’єкту, що належав місцевій шляхті чи духівництву. Так, для сплаву солі еко
номія винаймала у Любомирських земельні ділянки в сс. Торки і Сосниця, де 
розміщувалися склади на березі р. Сян44. Траплялися випадки, коли доводилося 
орендувати в місцевої шляхти ліси для виварювання солі, оскільки поблизу на 
території економії їх не було чи не вистачало, а здалеку невигідно було довози-

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ КОРОЛІВСЬКИХ столових
МАЄТКІВ У ГАЛИЧИНІ X V I-X V III ст.________________________________________39_



4 0 Ігор СМУТОК

ти45. Мало місце й таке явище, як оренда черунів та панв у приватних та старо- 
стинських жупах Дрогобича та Добромиля46. Таких випадків було багато, але 
спільним для них було те, що такі, так би мовити, територіальні набутки не ви
ходили за межі господарських відносин, тобто адміністративно-судове втручання 
економії тут зводилося до мінімуму. Поряд з тим , існував зворотний процес — 
вилучення певної частини економії з її складу, і це явище часом суттєво змінюва
ло конфігурацію королівських столових маєтків та обмежувало адміністративно- 
судову і фіскально-господарську владу самбірського замку на тій чи іншій тери
торії, вилученій з-під його юрисдикції. Форми такого виокремлення могли бути 
найрізноманітніші, включаючи перехід у повну власність шляхти чи кліру. Та
ким чином, наприклад, село Сможе, що у 90-х роках XVI ст. входило до Ільни- 
цької країни, з часом опинилося в приватній власності Чернецьких, Кропив- 
ницьких та ін.47 В цілому, такі випадки траплялися нечасто, сеймовими консти
туціями така практика заборонялася та й Королівський скарб виступав проти 
цього. Як правило, передаючи, наприклад, у державу чи то село, чи цілий ключ, 
адміністрація економії зберігала за собою право судової юрисдикції над населен
ням і, частково, адміністративного втручання. Так, с. Либохора в 1765 р. видер- 
жавлене на 8 років певним особам, однак громада цього села бере участь у зборо- 
вих судах в самбірському замку разом з іншими громадами Либохірської 
країни48. Села Ольшаник та Черхава, фактично, безперервно переходили від од
ного державці до іншого, при цьому селяни продовжували звертатися до замко
вого суду, вносити до симбірських актових книг свої купчі, заповіти тощо. Якщо 
виникали конфлікти між громадою та державцею, справу розглядав суд у Сам- 
борі49. Так само громада с. Роздзяловичі під час конфлікту зі своїм державцею 
скаржилася до замкового суду. Таким чином, економії вдалося, всупереч шля
хетським зазіханням, зберегти свої територіальні межі, і там , де шляхта на ос
нові королівських надань отримувала певну її частину, адміністрація економії 
намагалася зберегти свій адміністративно-судовий вплив.

Підсумовуючи, можна сказати, що адміністративно-територіальний устрій 
економії формувався задовго до створення королівських столових маєтків упро
довж XVI ст. Переломним моментом став перехід Самбірського староства до рук 
королеви Бони. На 1590 р. ці процеси, в основному, завершилися, і створення 
економії, з точки зору адміністративно-територіального формування, вилилося, 
фактично, в перейменування староства в економію. Надалі до її складу включа
лися вже тільки сформовані територіальні одиниці — Мединицький та Улюць- 
кий ключі, жупи. Внутрішній устрій економії відобразив всю специфіку місцево
го географічного середовища та міграційних процесів у регіоні. Це — поділ на 
ключі та країни і наявність сіл волоського, німецького, руського права тощо. Ок
ремі складові адміністративно-територіального устрою економії є типовими для 
всієї Речі Посполитої, окремі ж трапляються лише в деяких місцевостях, однак 
поєднання їх в одному адміністративно-господарському комплексі було харак
терним лише для Симбірської економії. 1
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і теологію у згаданих університетах. Жодних викладів чи навчань для світських 
слухачів тут не проводилося1.

Згодом характер колегіумів змінився. У них розпочалося навчання орденської 
та світської молоді, а Товариство Ісуса стало першим орденом, який під гаслом 
служіння Церкві включив до своєї програми пункт про освіту й виховання молоді.

Шкільну мережу Ордену очолював його генерал. Йому підпорядковувалися 
призначені ним провінціали — керівники регіональних відділень Товариства 
Ісуса. Обов’язком провінціала були пошук молодих членів Ордену, здібних до на
вчання та викладацької діяльності, а також інспектування шкіл своєї провінції. 
Попри широкі повноваження, провінціал не міг впроваджувати у шкільний обіг 
ані предметів, ані підручників, не передбачених шкільною програмою. Кожний 
колегіум очолював затверджений генералом за поданням провінціала ректор. До 
обов’язків ректора входив нагляд за класами свого колегіуму. Він мав бути при
сутнім на теологічних і філософських диспутах, а наприкінці кожного навчаль
ного року — подавати короткий звіт про здібності, старанність чи недбальство ви
кладачів. Без відома і дозволу провінціала ректор не міг надавати чи позбавляти 
вчительських посад2.

Провінціал призначав префекта, який був помічником ректора в організації 
шкільного навчання. Префект був зобов’язаний контролювати перебіг навчаль
ного процесу, професорів та учнів. Так звані повні колегіуми мали по два префек
ти, один із яких відповідав за організацію навчання на курсах філософії й тео
логії, а другий — у граматичних та гуманістичних класах. Останній мав щотиж
ня відвідувати лекції своїх підлеглих, стежачи, щоб викладачі дотримувалися 
загального плану навчання і добре поводилися з учнями. До того ж саме префект 
приймав нових вихованців, влаштовував диспути та публічні іспити, переводив 
учнів до наступного класу3. Префект призначав у кожному класі із найкращих і 
найстаранніших учнів декуріонів, яких мала слухатись решта вихованців. 
Обов’язком декуріона було підтримання порядку серед учнів у позанавчальний 
час, подання вчителеві прізвищ бешкетників, відсутніх на заняттях та бого
служінні. Як правило, у кожному класі було декілька декуріонів, яких очолював 
decurio maximus або цензор, чия функція також полягала в нагляді за порядком 
у класі4.

Існувало два основні типи єзуїтських колегіумів — середнього та вищого рівня 
(інколи їх ще називають п’ятикласною греко-латинською школою та, відповідно,

ВИКЛАДАЧІ ЛУЦЬКОГО ЄЗУЇТСЬКОГО 
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ерші єзуїтські колегіуми при старих університетах у Парижі, 
Коїмбрі, Падуї, Ловані, Кельні та Валенсії (1540—1544) виконували 
виключно роль помешкань для членів Ордену, які вивчали філософію
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п’ятикласною греко-латинською школою з курсами філософії і теології). Остання 
і була вже згаданим повним колегіумом і як навчальний заклад вищого типу ко
ристувалася правами академії. Колегіуми середнього рівня давали типову освіту 
гуманістичної школи. Такий колегіум утворювало п’ять класів, із яких три ниж
чих називалися граматичними (infima, grammatica, syntaxis), а два вищі — гума
ністичними (poesis, rhetorica). У межах двох останніх могли викладатися грецька 
мова, початки філософії та моральної теології5. Так звані повні колегіуми утворю
вали, окрім перерахованих п’яти класів, ще «вищі науки» (superiora): курси філо
софії (найчастіше трирічний) та теології (чотирирічний). Курс філософії передба
чав вивчення етики, математики, фізики, логіки, а в межах теології викладалися 
канонічне право і гебрейська мова6. На території Речі Посполитої з-поміж 32 ко
легіумів, які тут діяли на середину XVII ст., лише Віл енський, перетворений у 
1578 р. на академію, був від початку повним.

Оскільки головною метою діяльності Ордену мало бути «Omnia ad majorem Dei 
gloriam», його колегіуми навчали та утримували молодь безкоштовно, водночас 
проголосивши принцип терпимості до віросповідання учнів-некатоликів. Молоді 
іновірці не повинні були брати участь у католицьких богослужіннях, але мали 
відвідувати у нижчих класах уроки з катехізису, а в класах поетики та ритори
ки — виклади контроверсійних питань католицької та іновірницьких доктрин7. 
Нерідко хроніки єзуїтських колегіумів спеціально підкреслювали, що іновірці 
забирають дітей зі шкіл власного віровизнання і віддають їх до колегіумів Орде
ну, переконавшись у вищому рівні освіти8.

Незабаром після появи навчальних закладів Товариства Ісуса на території 
Польської Корони, перший з яких почав діяти 1565 р. у Браневі (Браунсберзі), во
ни поширилися і в українських землях. Тут вони діяли у 15 містах: Ярославі (з 
1575), Львові та Луцьку (з 1608), Кам’янці-Подільському (з 1610), Бересті (з 1623), 
Фастові (з 1625, перенесений до Києва 1647), Острозі (з 1626), Перемишлі (з 1628), 
Вінниці (з 1630), Кросні (з 1631), Пінську (з 1632), Барі, Переяславі та Новгороді- 
Сіверському (з 1636), Ксаверові (з 1647). Також єзуїтський колегіум був заснова
ний у селі Гуменному на Закарпатті (1615, перенесений до Ужгорода 1646) під вла
дою Габсбургів. Всі ці єзуїтські школи входили до складу трьох провінцій Товари
ства Ісуса. Колегіум у Гуменному знаходився на території Австрійської провінції, 
у Пінську — на території Литовської, а решта на території Польської провінції Ор
дену. 8 із 15 єзуїтських шкіл у Речі Посполитій повністю або частково припинили 
свою діяльність з початком війни Богдана Хмельницького.

II
Дослідження персоналій єзуїтів та викладачів єзуїтських колегіумів розпоча

лися на початку XX ст. Науковці Італії, Іспанії, Франції, Польщі, Чехії вивчали 
передусім матеріали «своїх» провінцій Ордену. Тому персональний склад вчи
телів Луцького колегіуму не становив інтересу для дослідників .

Історію Луцького колегіуму все ж вивчали два польські вчені: Я. Лукашевич (се
редина XIX ст.) та єзуїт С. Зеленський (початок XX ст.). Вони подавали історію ко
легіуму як одного з численних навчальних закладів Товариства Ісуса на терені Речі 
Посполитої9.

Дана стаття спирається на характеристики викладацького складу Луцького 
колегіуму у Перших із Трирічних каталогів Польської провінції Товариства Ісу- 
са та Річні каталоги Луцького колегіуму (Catalogi primi personarum et Catalogi 
breves)*. Перше джерело містить перелік персоналу колегіумів за кожні 3 роки з 
короткими характеристиками. Останні фіксували «батьківщину» єзуїта, вік, да

* Оригінали згаданих каталогів зберігаються в Римському архіві Товариства Ісуса, а фотокопії — 
в архіві Південнопольської провінції Товариства Ісуса в Кракові.

ВИКЛАДАЧІ ЛУЦЬКОГО ЄЗУЇТСЬКОГО КОЛЕГІУМУ (1 6 08-1648)



44 Тетяна ШЕВЧЕНКО

ту вступу до Ордену, стан здоров’я, освіту (кількість закінчених класів у Ордені 
або поза ним ), посаду та час її зайняття, звання в Товаристві та рік його отри
мання. Головними недоліками каталогів є майже повна відсутність згадок про 
поточні посади членів Ордену (це ускладнює ідентифікацію власне вчителів) та 
3-річний принцип складання каталогу, що унеможливлює встановлення повного 
переліку єзуїтів, які викладали для світських учнів.

До того ж маємо у наявності не всі ці каталоги за^згаданий період, а лише за 
1611, 1614,1619, 1622, 1625, 1628, 1633, 1636, 1639, 1642,1645, 1649 роки. На
томість друге джерело — Річні каталоги колегіуму — можуть допомогти встано
вити перелік єзуїтів-викладачів. Річні каталоги являють собою список усього 
персоналу колегіуму з поточними посадами, який складався щороку. Але 
оскільки Річні каталоги Луцького колегіуму за 1621/22, 1624/25, 1625/26, 
1635/36,1637/38, 1639/40,1640/41 роки не збереглися, не видається можливим 
встановити повний перелік єзуїтів-викладачів у класах для світських учнів. До
повнити ж перелік луцьких викладачів можна, спираючись на Перші із 
Трирічних каталогів інших колегіумів Речі Посполитої.

///
Колегіуми Ордену, які поставали на українських землях, первісно мали ста

тус місій. Місійні осідки складалися з кількох осіб (від 1—2), які провадили душ- 
пастирську працю у певній місцевості. Численніші місії існували як окремі 
адміністративні одиниці, менші приписувалися до сусіднього колегіуму. При по
требі, наявності впливових та заможних благодійників статус місії міг зрости, і 
вона ставала резиденцією.

На чолі резиденції стояв суперіор, призначений провінціалом. Із плином часу 
та набуттям фундацій резиденції відкривали початкові і середні школи для 
світських учнів. Згодом резиденція могла здобути і статус колегіуму. Але на 
практиці не було жорсткого «перетікання статусів»: від місії до резиденції, від 
резиденції до колегіуму. Залежно від потреб Ордену та місцевих обставин ново- 
заснований осередок Товариства Ісуса міг одразу ж здобути статус резиденції 
(оминаючи «стадію місії»), або колегії (оминаючи «стадії і місії і резиденції»). 
Могло трапитись і так , що статус колегіуму або резиденції «падав» до місії, як 
це було на українських та білоруських землях під час Хмельниччини та наступ
них воєнних дій проти Московського царства 1659—1667 рр.

На відміну від колегіумів, резиденції не мали права викладати філософію та те
ологію. Але і самі колегіуми не мали забов’язянь щодо викладання «вищих 
курсів». Так званих повних шкіл (з курсами філософії та теології) при резиденціях 
бути не могло.

Місійний будинок Товариства Ісуса постав у Луцьку 1604 року завдяки зусил
лям луцького єпископа Мартіна Шишковського (1604—1607). При підтримці 
місцевих католицьких єпископів місія єзуїтів, проіснувавши тут чотири роки 
(1604—1608), здобула статус колегіуму.

У 1606 році єпископ Шишковський склав фундаційний акт майбутньому ко
легіумові Ордену, передавши єзуїтам десятину з Кобринського староства, 4 села і 
книгозбір для бібліотеки колегіуму. Наступний єпископ Павло Волуцький 
(1608—1616) збільшив попередню фундацію двома селами та виділив кошти для 
закупівлі маєтку. Остаточно ж колегіум сформувався завдяки матеріальній 
підтримці київського каштеляна кн. Юрія Вишневецького, який пожертвував 
єзуїтам свій кам’яний будинок з великою земельною ділянкою. Діяв колегіум від 
1608 р. (з перервами під час війни Б.Хмельницького та воєнних дій проти Мос
ковського царства ) до 1773 року. Він був третім навчальним закладом, який 
єзуїти відкрили на українських землях, та 14-м у Речі Посполитій.
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Відкрився колегіум 1608 р. як початкова трикласна школа. Наступного року 
тут почав діяти клас поетики, а з 1611 року — клас риторики. Перший відомий 
віршований утвір місцевих студентів класу риторики датується 1615 роком. Це 
панегірик на смерть учня та приятеля єзуїтів, власника містечка О лики кн. Ми- 
колая Криштофа Радивила «Threnodia in funere...Nicolai Christophori 
Radivili...iuventute studiosa collegii Luceoriensis...conscriptae»10. 1636 року було 
започатковано викладання філософії, яке тривало лише два роки та відновилось 
за півстоліття. Протягом 1608—1648 рр. колегіум діяв як «середній» або «непо
вний», тобто без філософських та теологічних студій.

З огляду на значну кількість православних серед студентства при колегіумі 
від 1614 р. почав діяти спеціальний клас «руської мови» (slavonicae linguae)11. 
Необхідними підручниками студентів цього класу забезпечив митрополит Рут- 
ський. Він кілька разів відвідував колегіум та значно поповнив його бібліотеку. 
Від 1615 р. започатковано курс казуїстики для кліриків єпархіальної семінарії.

Близько 1616 р. при колегіумі відкрилася музична бурса — перша музична 
бурса, організована Товариством Ісуса на українських землях, та одна з перших 
на території Речі Посполитої12.

Неодмінною складовою єзуїтських колегіумів були студентські Маріїнські13 
та міщанські братства. У Луцьку близько 1611 року почала діяти конгрегація 
учнів Непорочного Зачаття Діви Марії14, а пізніше — і конгрегація міщан.

Проповідницька та місійна діяльність єзуїтів у місті не обмежувалась стінами 
власної церкви. Вони проповідували, катахезували, приймали сповіді на єпис
копській кафедрі, відвідували шпиталі та в’язниці. Місійні осідки луцьких 
єзуїтів діяли в Орухові, Фастові, маєтках колегіуму Болотах, Губкові, Кобрині, 
Лищі. У Кобрині вони керували ще й місцевою парафією.

Луцькі єзуїти постійно виїжджали на тимчасові «народні місії» (тривали від 1 до 
7 тижнів) до навколишніх сіл, на «надвірні місії» по дворах волинської шляхти і 
магнатів (найвідоміший приклад — родина Чорторийських). Ці місії дали початок 
колегіумам Товариства Ісуса у Кам’янці, Острозі, Переяславі, Фастові. Пізніше 
місіонери цих колегіумів проводили з луцькими душпастирську працю спільно.

Близько 1630 року при колегіумі була зафундована аптека15. Існувала вона 
переважно для внутрішніх потреб, а також надавала безкоштовно ліки для 
бідних та благодійників Ордену. Аптекарями були брати-єзуїти. Протягом 40 
років колегіум двічі зачинявся через епідемії: у 1618 та 1639 рр. Шкільний пер
сонал тоді виїжджав до заміських маєтків, а аптекар із кількома священиками і 
братами залишались у місті для допомоги хворим.

Чисельність учнів Луцького колегіуму вже за рік після його відкриття стано
вила 150 чоловік16. Порівняймо: кількість учнів найбільшого тоді на ук
раїнських землях колегіуму в Ярославі за рік після його відкриття у 1576 р. ста
новила 200 чоловік17. А до Львівського колегіуму, який відкрився одного року із 
Луцьким, одразу ж записалось 400 студентів18.

Чисельність учнів Луцького колегіуму за сім років (на 1616 р.) зросла вдвічі і 
становила 300 чоловік19. Дані про кількість луцьких студентів у наступних ро
ках відсутні. Проте з огляду на те, що до 1649 року кількість учителів мало 
змінювалася, можна припустити, що й кількість учнів не зазнавала суттєвих 
змін і могла становити 300 + 50 чоловік на рік.

В орденських колегіумах викладачами у світських студентів були священики 
та клірики (магістри). Магістри — це єзуїти, які після закінчення курсу філо
софії в Ордені проходили практику магістеріуму (педагогічну, адміністративну 
або проповідницьку)20. Мета магістерської практики — реалізація здобутих 
знань та утвердження свого орденського покликання. Педагогічна практика 
магістрів полягала у викладанні протягом 2—3 років у трьох нижчих класах, а

ВИКЛАДАЧІ ЛУЦЬКОГО ЄЗУЇТСЬКОГО КОЛЕГІУМУ (1 6 08-1648)
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після закінчення курсу теології — у класах поетики та риторики. Здібніші 
магістри могли закінчити свою вчительську кар’єру професорами філософії чи 
теології. У Луцькому колегіумі 66,4% викладачів становили магістри, які викла
дали у класах від інфіми до риторики включно.

Характерною ознакою єзуїтського шкільництва була значна плинність вчи
тельських кадрів. У середньому посади викладачів обіймалися протягом 1,4 ро
ку. Протягом 3-х років у колегіумі викладали 12 вчителів, з яких тільки 
о. Stanislaus Albinus постійно був професором в одному класі — класі ритори
ки21. Найдовше перебували на вчительських посадах: о. Albertus Ziebovic 
(Ziembowicz, Zięba) та магістр Bartholomaeus Glazarowicz (Glazerowicz, 
Glazarowicz, Glazerowicz). Перший протягом 7 років був професором граматич
них і гуманістичних класів22, а другий протягом 4 років викладав у граматичних 
класах і класі поетики23. Ректори о. Albertus Iarczewski (Jarczewski)24 та 
о. Nicolaus Korzeniewski (Korzeniowski), а також префекти о. Gaspar Lankowski 
(Laukowski)25 та вже згадуваний о. Korzeniewski (Korzeniowski)26 викладали у 
колегіумі, ще будучи магістрами. О. Stanislaus Kukliński виконував водночас 
обов’язки і префекта, і викладача поетики27. Семеро магістрів-учителів ко
легіуму зустрічаємо тут же за кілька років після закінчення магістерської прак
тики на викладацьких посадах: о. Stanislaus Albinus28, о. Nicolaus Bartkowicz29, 
о. Petrus Brzeziński (Brzezinski-Dunin)30, o. Ioannes Kolozwarski (Kolozwarski, 
Klozwarski)31, o. Albertus Rubinkowski32, o. Nicolaus Rubinkowski33, o. Stanislaus 
Szumowski (Szomowski)34.

Частих змін зазнавало й керівництво колегіуму. Так, середній термін перебу
вання на посаді шкільного префекта становив 1,5 року, натомість більш як удвічі 
довше на ректорській посаді — 3,7 року. Успішна кар’єра отця-єзуїта могла скла
датися, наприклад, таким чином. Кілька років він був учителем гуманістичних 
класів, кілька років місіонером, проповідником, викладачем вищих класів, пре
фектом шкіл, суперпріором, знову проповідником, ректором, знову місіонером і 
знову ректором, викладачем. Така кадрова політика спиралася насамперед на ба
гатосторонню діяльність Ордену, який прагнув бачити своїх членів універсальни
ми «слугами спасителя Ісуса», готовими ad maiorem Dei gloriam працювати у будь- 
якій ділянці. Водночас при призначенні на певні посади безумовно враховувались 
здібності конкретних єзуїтів. Так, тих, хто мав здібності до адміністративного 
керівництва, найчастіше зустрінемо на управлінських посадах суперпріорів, рек
торів, префектів шкіл. Тих, хто мав здібності до наук та викладацької діяль
ності, — на посадах учителів і т. д. Наприклад, четверо з 12 ректорів Луцького ко
легіуму були в ньому ж шкільними префектами. Це о. Christophorus Goszczewski 
(Gosczewski)35, о. Nicolaus Korzeniewski (Korzeniowski)36, o. Ioannes Secemski 
(Szeczemski, Seciemski, Seczemski)37, o. Georgius Trabczynski (Trapczynski)38.

Еліту Ордену становили професи чотирьох обітниць. Окрім трьох звичайних 
чернечих обітниць, вони складали четверту — безумовного послуху папі. Серед 
12 ректорів колегіуму професами були 9 (виняток — о. Michael Maius (Maj)39, 
о. Gaspar Rezler (Resler)40, o. Andreas Haller41). З-поміж 23 шкільних префектів 
професами були мінімум 11 чоловік, а серед учителів — мінімум 5.

Де той чи інший єзуїт отримав освіту (в Ордені чи поза ним), не завжди мож
на чітко визначити. Каталоги часто подають лише назву закінченого класу та 
кількість років навчання. При цьому граматичні класи, за рідкісними винятка
ми, не згадуються зовсім. Тому поки що дати точну відповідь можемо лише щодо 
91,3 % ректорів і префектів та 70,8 % вчителів Луцького колегіуму. Відповідно 
й обробка інформації та подання її в таблицях 1 та 2 стосується цієї чисельності 
ректорів, префектів та вчителів, а не їх загальної кількості у наведених на
прикінці статті списках.
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Із цих таблиць видно, що переважна більшість (близько 86%) вчителів, рек
торів та префектів пройшли курс вищих наук уже в Товаристві. Школу серед
нього рівня, включно з класом риторики, у світі закінчили 66,7 % шкільного на
чальства та 58,9 % вчителів. Причому повторний курс риторики в Ордені прой
шли відповідно 48,2 % і 23,3 % шкільного персоналу. Випадки приходу до Товари
ства Ісуса вже після закінчення курсу теологи були великою рідкістю. Серед 
ректорів і префектів зустрічаємо лише один такий випадок, серед учителів — 
два. Тоді як після вивчення філософії до Ордену вступили 14,8 % майбутніх рек
торів та префектів і 13,3 % майбутніх учителів.

ВИКЛАДАЧІ ЛУЦЬКОГО ЄЗУЇТСЬКОГО КОЛЕГІУМУ (16 0 8 -1 6 4 8 )

ТАБЛИЦЯ 1

Освіта ректорів та шкільних префектів Луцького колегіуму

Освіта, здобута 
поза Орденом

Освіта, здобута 
в Ордені

Закінчені класи Кількість осіб (%) Закінчені класи Кількість осіб (%)

Риторика 18(66,7% ) Риторика 
Риторика 
по закінченні 
риторики у світі

21 (77,8% ) 

13(48,2% )

Філософія 4(14 ,8% ) Філософія 
Філософія 
по закінченні 
філософії у світі

23 (85,2%) 

0

Теологія 
Тільки теологія

1 (3 ,7% )
0

Теологія 
Тільки теологія 
Теологія 
по закінченні 
теології у світі

27(100% ) 
3(11,1 %)

1(3 ,7% )

Тільки риторика 
та філософія 3(11,1 %)

Тільки риторика 
та філософія 0

Тільки риторика 
та теологія 0

Тільки риторика 
та теологія 
Тільки філософія 
та теологія

1(3 ,7% ) 

3(11,1 %)

Філософія 
та теологія 1(3 ,7% )

Філософія 
та теологія 23(85,2% )

Риторика, 
філософія 
та теологія 1(3 ,7% )

Риторика, 
філософія 
та теологія 22 (81,5% )
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Відомо, що на момент перебування у колегіумі з усіх луцьких викладачів, 
ректорів і шкільних префектів тільки один мав академічний титул. Це 
о. Laurentius Susliga, вихованець Краківської та Грацької академій, магістр 
грецької філософії та бакалавр теології. У

ТАБЛИЦЯ 2

Освіта єзуїтів-викладачів у класах для світських студентів

Освіта, здобута 
поза Орденом

Освіта, здобута 
в Ордені

Закінчені класи Кількість осіб (%) Закінчені класи Кількість осіб (%)

Риторика 53 (58,9% ) Риторика 
Риторика 
по закінченні 
риторики у світі

58 (64,4% ) 

21(23,3% )

Філософія 12(13,3% ) Філософія 
Філософія 
по закінченні 
філософії у світі

78 (86,7% ) 

0

Теологія 
Тільки теологія

3 (3 ,3% )
0

Теологія 
Тільки теологія 
Теологія 
по закінченні 
теології у світі

88 (97,8% ) 
8 (8 ,8% )

0

Тільки риторика 
та філософія 10(11 %)

Тільки риторика 
та філософія 1(1 ,1% )

Тільки риторика 
та теологія 1 (1 ,1% )

Тільки риторика 
та теологія 
Тільки філософія 
та теологія

2 (2 ,2% )

22 (24,4% )

Філософія,
теологія 2 (2 ,2% )

Філософія,
теологія 77 (85,6% )

Риторика,
філософія,
теологія 2 (2 ,2 % )

Риторика,
філософія,
теологія 56 (62,2% )

У дуже небагатьох випадках ми можемо дізнатися про соціальне походження 
єзуїтів. У жодному з каталогів соціальне становище єзуїта до вступу в Орден не 
вказується. Однак стосовно 11,8% викладачів Луцького колегіуму можна з впев
неністю сказати, що вони були шляхтичами з походження. Серед ректорів шля
хетське походження мали 5 єзуїтів із 12. Серед шкільних префектів — 5 із 23.
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У кожній школі професорами були вихідці з різних країн, яких за наказом ге
нерала Ордену регулярно переміщували із країни в країну. Наприклад, у керівних 
органах провінцій Речі Посполитої функції провінціалів, а в більшості випадків і 
ректорів шкіл до 1610-х рр. виконували іноземці. Відчутні зміни у національному 
складі шкільного начальства відбулися у другій половині 1640-х рр., коли на по
сади провінціалів та професорів вищих наук почали призначатися вихідці з Речі 
Посполитої. Іноземці, за нечисленними винятками, залишили країну, а контакти 
із Заходом підтримували лише делегації на збори Ордену до Риму та візитери, які 
час від часу приїздили до країни.

Серед викладачів Луцького колегіуму 29,9 % становили вихідці з ук
раїнських земель. Це:

1. Stanislaus Albinus («Leopoliensis»),
2. Adamus Błaszkiewicz (Blaskiewicz, Blaskiewic) «Ruthenus», або «Roxolanus»,
3. Georgius Brański «Submontanus»,
4. Ioannes Brzozdowski (Brozdowski) «Roxolanus»,
5. Albertus Dębowski «Podlasciensis»,
6. Ioannes Dinouiensis (Dinouius) «Roxolanus»,
7. Ioannes Gąweski (Gąweski, Gawęcki) «Russus»,
8. Bartholomaeus Glazarowiz (Glazerowicz, Głazerowicz, Głazarowicz) «Roxolanus»,
9. Georgius Karpowicz (Karpiewicz, Karpiowicz) «Roxolanus»,
10. Ioannes Kołozwarski (Kołozwarski, Kłozwarski) «Podolanus»,
11. Nicolaus Korzeniewski (Korzeniowski) «Podolanus»,
12. Alexander Kurowski «Ruthenus»,
13. Thomas Lankowski (Lankowski) «Roxolanus»,
14. Georgius Łahodowski (Łachodowski) «Roxolanus»,
15. Martinus Łysakowski «Roxolanus»,
16. Valentinus Madowicz «Submontanus»,
17. Paulus Maieranowski (Majeranowski) «Roxolanus»,
18. Ioannes Mierowicz (Merowicz) «Ruthenus»,
19. Stanislaus Mirucki «Roxolanus»,
20. Ioannes Nieliski (Nielinski) «Roxolanus» (в іншому місці записаний як 

«Minor Polonus»)
21. Andreas Przegodzki (Przygodzki, Przygocki) «Volhyneus»
22. Valentinus Rzymnik (Rzymnicki) «Ruthenus», або «Roxolanus»,
23. Paulus Skolmowski (Skolimowski, Szkolmowski) «Roxolanus», або 

«Podlasciensis»,
24. Thomas Skarżyński (Skarzewski,Skarzenski) «Roxolanus»,
25. Valentinus Stopecius (Stopecki) «Roxolanus», «Submontanus», (в іншому 

місці записаний як «Minor Polonus»),
26. Stephanus Srzedzinski (Sredzinski, Srzedzynski) «Roxolanus»,
27. Sebastianus Strumiłowski «Volynius»,
28. Iacobus Suchocki «Roxolanus»,
29. Andreas Szolc (Szulc, Sulcius, Schultz, Szultz) «Luceoriensis»,
30. Gregorius Szymonowicz (Symonowicz) «Roxolanus»,
31. Ioannes Virogost (Wirogost) «Roxolanus»,
32. Adamus Walawski (Walaski) «Roxolanus»,
33. Christophorus Woinatowicz (Woiniatowicz, Woyniatowicz, Woynatowicz) 

«Roxolanus»,
34. Alexander Wolski «Roxolanus»,
35. Gregorius Woytkowski (Wojtkowski) «Volynensis»,
36. Petrus Wrowski «Roxolanus»,
37. Daniel Zaleski «Roxolanus»,

ВИКЛАДАЧІ ЛУЦЬКОГО ЄЗУЇТСЬКОГО КОЛЕГІУМУ (1 6 08-1648)
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38. Alexander Zaleucius (Zalewcius) «Roxolanus»
Із них лише Alexander Wolski та Daniel Zaleski можуть бути ідентифіковані як 

шляхтичі з походження. Етнічне походження вчителів подається у таблиці № 3.

ТАБЛИЦЯ З

Походження вчителів колегіуму у класах для світських учнів

Вихідці з українських земель 38 (29,9 %)
Вихідці з Малопольщі 37(29,1 %)
Вихідці з Великопольщі 31(24,4% )
Вихідці з Мазовії 16(12,6% )
Вихідці з Прусії 2 (1 ,6% )
Вихідці з Угорщини 1(0 ,8% )
Вихідці з Бельгії 1 (0 ,8% )
Вихідці з Литви 1(0 ,8% )

Серед ректорів і префектів було троє вихідців з українських земель: 
«Podolanus» Ioannes Secemski (Szeczemski, Seciemski, Seczemski), «Podolanus» 
Nicolaus Korzeniewski (Korzeniowski), «Roxolanus» Alexander Terlecki. Про похо
дження ректорів та префектів див. у таблиці № 4.

ТАБЛИЦЯ 4

Походження ректорів та шкільних префектів Луцького колегіуму

Вихідці з українських земель 3(9 ,6% )
Вихідці з Малопольщі 8(25 ,8% )
Вихідці з Великопольщі 14(45,2% )
Вихідці з Куявії 2 (6 ,4%)
Вихідці з Мазовії 3 (9 ,6%)
Вихідці з Прусії 1(3 ,2%)

Становить інтерес визначення середнього віку /Т / викладачів, префектів та рек
торів Луцького колегіуму. Він може бути визначений як сума вікових сум за час, 
проведений у колегіумі кожною особою /  Sn (Ті) /, розділена на суму /S t/  років, 
проведених у колегіумі всіма викладачами, префектами та ректорами відповідно:

Т= Sn(Ti)/St
Визначений у такий спосіб середній вік викладачів становить ЗО років, 

шкільних префектів — 40 років, ректорів — 45 років.
Однак розгляд цього параметру не дає можливості адекватно оцінити вікові 

процеси у викладацькому середовищі колегіуму. Тому поряд із визначенням се
реднього віку ми розглянемо діаграми № 1, № 2, № 3 (подаються нижче) залеж
ності вікових сум /N / викладачів, префектів, ректорів відповідно від віку кожної 
особи викладацького корпусу Д /.

Як можна бачити з діаграми № 1, найбільшу кількість серед викладачів Луць
кого колегіуму становили молоді люди 25 років. Граничними для викладацької 
роботи були 40 років. Водночас вони ж були середнім віком шкільних префектів. 
Діаграма № 2 свідчить, що серед префектів переважали люди віком від 35 до 39 
років. Середній вік ректорів сягає 45 років. На діаграмі № 3 ми бачимо, що серед 
ректорів переважали дві вікові групи: 40-річних та 50-річних отців-єзуїтів. Для
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останніх це був, як правило, останній «спалах». Про той самий «спалах» можна 
казати і щодо префектів. Цікаво, що 45-річний вік був критичним і для викла
дачів, і для префектів, і для ректорів. Чи лише в професійному плані?

Загальна чисельність складу колегіуму (включно з братами, священиками і 
кліриками, не задіяними у роботі школи для світських учнів) протягом 1608— 
1648 років мала тенденцію до збільшення (див. діаграму № 4). Однак за цей час 
спостерігалися два спади кількості персоналу — у 1621—27 рр. та у 1633—35 рр. 
Перший співпадає за часом із відновленням православної ієрархії в Речі Поспо
литій, другий — з її легалізацією у країні. Виразне кількісне зростання припадає 
на роки «золотого спокою» — 1638—1648 рр. Однак спади та піднесення не тор
калися осіб, задіяних у роботі школи для світських учнів (ректорів, префектів, 
вчителів; див. графік № 1 діаграми № 4). Певно, обставини, що змінювалися, 
впливали лише на інші види місіонерської діяльності єзуїтів у Луцьку (див. 
графіки № 2 та № 3 діаграми № 4).

У Луцькому колегіумі розпочинали свою орденську кар’єру магістрами-виклада- 
чами Bartholomaeus Paprocki42, письменник, теоретик мови, автор численних друко
ваних панегіриків; Andreas Haczel (Mokrski, Henczel-Mokrski, Honczel)43, видатний 
проповідник, вчитель Богдана Хмельницького у класі риторики і посередник у 
польсько-козацьких переговорах; Thomas Młodzianowski44, славетний філософ і тео
лог. Саме його «Praelectiones Philosophicae» та «Praelectiones Theologicae» справили 
значний вплив на формування філософських і теологічних курсів Києво-Могилянсь- 
кої Академії45. Як професор поетики і риторики, сповідник учнів Луцької 
Марийської содаліції у колегіумі перебував ще один видатний філософ і полеміст — 
Thomas Elzanowski46. Майбутній прокуратор провінції в Римі Stanislaus Obricius 
(Obierus, Obrycki, Obritius) протягом семи років обіймав суперіорську та ректорську 
посади в Луцьку, значно спричинившись до становлення колегіуму47. Префектами 
шкіл та викладачами полемічної теології для кліриків єпархіальної семінарії були 
Martinus Hincza (Hincza)48, майбутній польський провінціал, учасник IX Генераль
ної конгрегації в Римі й автор теологічних творів; Matthias Wielewicz49, автор руко
писної Історії Львівського колегіуму; Laurentius Susliga50, видатний проповідник, 
дослідник дати народження і смерті Ісуса, автор хронологічних таблиць і відкриття 
«чотирирічної помилки» у визначенні початку нашої ери; Alexander Sokołowski51, 
майбутній благодійник колегіумів Товариства Ісуса у Києві та Фастові, фундатор 
конвікту для бідної шляхти у Новгород-Сіверському, київський єпископ гнєзненсь- 
кий та познанський каноник. 1
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Наведені нижче діаграми № 1, 
№ 2, № 3, № 4 складені на основі не
крологів Польської провінції Това
риства Ісуса за 1598—1639 роки, 
Перших із Трирічних каталогів 
Луцького колегіуму за 1611, 1614, 
1619,1622,1625,1628,1633,1636, 
1639, 1642, 1645, 1649 роки, 
Річних каталогів Луцького ко
легіуму за 1608/09—1620/21, 
1622/23, 1623/24, 1626/27—
1634/35, 1636/37, 1638/39,
1641/42—1649/50 роки, «Słownika 
jezuitów polskich» (Krakow, 1993), 
Першого із Трирічних каталогів 
Переяславського колегіуму за 1645 
рік, Перших із Трирічних ката
логів Ярославського колегіуму за 
1645 і 1649 роки, Першого із 
Трирічних каталогів Берестейсько
го колегіуму за 1649 рік, Першого 
із Трирічних каталогів Перемись- 
кого колегіуму за 1649 рік.

Динаміку перебування членів 
Товариства Ісуса в Луцьку (1608— 
1650) відтворено на підставі Од
норічних каталогів Луцького ко
легіуму (роки відповідних ката
логів вказані на осі абсцис; 
відсутність позначки року на осі 
свідчить про відсутність каталогу 
за відповідний рік).
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Діаграма 1. Вчителі

Діаграма 2. Префекти

Діаграма 4.
Динаміка перебування членів 
Товариства Ісуса в Луцьку

Графік № 1. Чисельність 
шкільного персоналу колегіуму 
(ректори, шкільні префекти, 
вчителі)

Графік № 2. Чисельність кліриків 
та священиків колегіуму 
включно зі шкільним 
персоналом

Графік № 3. Загальна 
чисельність єзуїтів у колегіумі
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ОТЦІ -  ШКІЛЬНІ ПРЕФЕКТИ ЛУЦЬКОГО КОЛЕГІУМУ ТОВАРИСТВА ІСУСА
(1608-1648) *

1. Enorius (Oenorius, Calissiensis) Stanislaus
2. Trąpczynski (Trąbczynski) Georgius
3. Goszczewski (Gosczewski) Christophorus
4. Fabritius (Fabryсу) Albertus
5. Susliga Laurentius
6. Plocensis Ioannes
7. Secemski (Szeczemski, Seciemski, Seczemski)

Ioannes
8. Zaleski Martinus
9. Hincza (Hincza) Martinus
10. Pilenus Ioannes
11. Sokołowski Alexander
12. Korzeniewski (Korzeniowski) Nicolaus
13. Zychowicz (Zychowie) Gaspar
14. Lankowski (Laukowski) Gaspar
15. Wapowski Stanislaus (Stanislaus Michael)
16. Rogoziński (Rogozynski, Rogozyanski) Sebastianus
17. Iaroszewski (Iaroszowski, Jaroszewski,

Jaroszowski) Paulus
18. Kukliński Stanislaus
19. Iaroszewski (Iaroszowski, Jaroszewski, Jaroszowski) 

Paulus
20. Koprowski Stanislaus
21. Tworowicz Martinus
22. Wielewicz Matthias

(1609—1611)
(1611—1614)
(1614-1615)
(1615-1616)
(1616-1618)
(1618—1619)

(1619—1621)
(1623—1624)
(1626—1627)
(1627—1628)
(1628—1630)
(1630—1631)
(1631—1634)
(1634—1637)
(1638—1639)
(1641—1642)

(1642—1643)
(1643—1644)

(1644—1645)
(1645—1646)
(1646—1647)
(1647—1648)

Отці-префекти початкових класів
1. Zgoda Bartholomaeus (1611—1613)
2. Terlecki Andreas (Alexander) (?—?,!  anno)

ОТЦІ-РЕКТОРИІВІЦЕ-РЕКТОРИ ЛУЦЬКОГО КОЛЕГІУМУ 
ТОВАРИСТВА ІСУСА (1608-1650)**

Obricius (Obierus, Obrycki, Obritius) Sigismundus

Trąbczynski (Trąpczynski) Georgius

Goszczewski (Gosczewski) Christophorus 
Bielicki Matthias

Secemski (Szeczemski,Seciemski,Seczemski) 
Ioannes
Iarczewski (Jarczewski) Albertus 
Maius (Maj) Michael

vicerector
rector
vicerector
rector
vicerector
vicerector
rector
rector

vicerector
rector

(1608—1610)
(1610—1614)
(1614—1615)
(1615—1618)
(1618—1622)
(1622—1623)
(1623-1626)
(1626-1627)

(1627—1628)
(1628—1631)

* Перелік складений на основі Перших із Трирічних каталогів Луцького колегіуму за 1611,1614, 
1619, 1622, 1625, 1628, 1633, 1636, 1639, 1642,1645, 1649 роки, Першого із Трирічних каталогів 
Ярославського колегіуму за 1649 рік та Річних каталогів Луцького колегіуму за 1608/09—1620/21, 
1622/23,1623/24,1626/27—1634/35, 1636/37, 1638/39,1641/42—1649/50 роки.

** Перелік складений на основі Перших із Трирічних каталогів Луцького колегіуму за 1611, 
1614,1619,1622,1625,1628,1633, 1636,1639,1642,1645,1649 роки та Річних каталогів Луцького 
колегіуму за 1608/09—1620/21, 1622/23,1623/24, 1626/27—1634/35, 1636/37, 1638/39, 1641/42— 
1649/50 роки.
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Korzeniewski (Korzeniowski) Nicolaus vicerector (1631—1632) 
rector (1632—1636)
rector (1636—1641)
rector (1641—1644)
rector (1644—1647)
rector (1647—1650)

Proski Matthias 
Rezler (Resler) Gaspar 
Haller Andreas 
Mierzewski Albertus

ВИКЛАДАЧІ У КЛАСАХ ДЛЯ СВІТСЬКИХ СТУДЕНТІВ ЛУЦЬКОГО КОЛЕГІУМУ 
ТОВАРИСТВА ІСУСА (1608-1649)***

1. Albinus Stanislaus (Р), (М)
2. Aquitanus Georgius (М)
3. Bartkowicz Nicolaus (М), (Р)
4. Bakowski Andreas (М)
5. Berdoszczyk (Berdosczyk) Andreas (M)
6. Bidgostiensis (Bydgostiensis, Bidgostyensis) Andreas (P)
7. Błaszkiewicz (Blaskiewicz, Blaszkiewic) Adamus (P)
8. Bobouius Simon (M)
9. Brański Georgius
10. Brzeziński (Brzezinski-Dunin) Petrus (P),(M)
11. Brzozdowski (Brozdowski) Ioannes (M)
12. Chroscielowicz (Chroscielewicz, Chroscielouius, Chruscielewicz) Simon (M)
13. Cichowicz (Chichouius, Cichowski, Cichocki) Simon (M)
14. Columbinus Albertus (M)
15. Cuniberti (Kuniberti) Ioannes (P)
16. Cyranowicz Adamus (M)
17. Debowski Albertus (M)
18. Debowski Simon (M)
19. Dinouiensis (Dinouius) Ioannes (P)
20. Duchnoueus (Duchnouius) Gregorius (P)
21. Elzanowski Thomas (P)
22. Fazel (Fasen, Phasel) Ioannes (M)
23. Fortesius (Fortescius) Bartholomaeus (M)
24. Galeski Martinus (M)
25. Gawęcki (Gaweski, Gawęcki) Ioannes (M)
26. Glazarowicz (Glazerowicz, Glazarowicz, Glazerowicz) Bartholomaeus (M)
27. Haczel (Mokrski, Henczel-Mokrski, Honczel) Andreas (M)
28. Hadinowski (Hadynowski) Albertus (M)
29. Haraburda Andreas (P)
30. Heltus Adrianus (P)
31. Iagucius (Iagutius, Jagucius, Jagutius, Jagecius) Dyonisius (M)
32. Iankowicz (Jankowicz, Jatkowicz) Albertus

*** Перелік складений на основі Некрологів Польської провінції Товариства Ісуса за 1598—1639 
роки, Перших із Трирічних каталогів Луцького колегіуму за 1611, 1614, 1619, 1622, 1625, 1628, 
1633, 1636, 1639, 1642, 1645, 1649 роки, Річних каталогів Луцького колегіуму за 1608/09 — 
1620/21,1622/23, 1623/24, 1626/27 — 1634/35, 1636/37, 1638/39, 1641/42 -  1649/50 роки, 
♦Słownika jezuitów polskich» (Krakow, 1993), Першого із Трирічних каталогів Переяславського ко
легіуму за 1645 рік, Перших із Трирічних каталогів Ярославського колегіуму за 1645 і 1649 роки, 
Першого із Трирічних каталогів Берестейського колегіуму за 1649 рік, Першого із Трирічних ката
логів Перемиського колегіуму за 1649 рік.
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33. Iankowski (Jankowski) Christophorus (M)
34. Ianowski (Janowski) Stanislaus (M)
35. Iarczewski (Jarczewski) Albertus (M)
36. Ileusius (Ilaussius, Ilceusius, Ilceussius, Ilcussius, Ileussius, Ilkussius) 

Ioannes (M)
37. Kaliński Iacobus (M)
38. Kański Andreas
39. Karpowicz (Karpiewicz, Karpiowicz) Georgius (M)
40. Koczelowicz (Koczlowicz, Koczelowic) Ioannes (P)
41. Kolozwarski (Kolozwarski, Klozwarski) Ioannes (M),(P)
42. Konarski Paulus (M)
43. Korzeniewski (Korzeniowski) Nicolaus (M)
44. Kostykowicz (Kostkowicz, Kostikowicz, Kosticowicz) Valentinus (P)
45. Krystkiewicz Thomas (M)
46. Krzemieniewius (Krzemienievius, Krzemieniovius) Benedictus (M)
47. Kukliński Stanislaus (P)
48. Kurowski Alexander (P)
49. Lankowski (Lankowski) Thomas (P)
50. Laukowski (Lankowski) Gaspar (M)
51. Lesczynski (Leszczyński) Ioannes (M)
52. Liwczewicz (Liwczewic, Lywczewicz, Liwczewski) Mattheus (P)
53. Lucidez(Lucides) Ioannes
54. Luszkowski (Luszkowski) Baltasar (M)
55. Lahodowski (Lachodowski) Georgius (M)
56. Łysakowski Martinus (M)
57. Madowicz Valentinus (M)
58. Maieranowski (Majeranowski) Paulus (P)
59. Malonowski (Malanowski) Martinus (P)
60. Marianus Paulus (M)
61. Maykowski (Majkowski) Albertus (M)
62. Mierowicz (Merowicz) Ioannes (M)
63. Miński Ioannes (M)
64. Mirucki Stanislaus (M)
65. Mitkiewicz Martinus (M)
66. Młodzianowski Thomas (M)
67. Nieborowski Adrianus (M)
68. Nieliski (Nielinski) Ioannes (M)
69. Ochedalius (Ochendalius, Ochedalius) Andreas (P)
70. Paprocki Bartholomaeus (M)
71. Paszkowski Alexander (M)
72. Pcininski (Pscininski, Pciinski, Psinski, Pszczyński, Pscinski) Martinus (M)
73. Piechowski (Piechowicz) Laurentius (M)
74. Piglowski Albertus (P)
75. Plocensis Ioannes (P)
76. Poleciło wski (Policilowski) Stanislaus (P)
77. Przegodzki (Przygodzki, Przygocki) Andreas (P)
78. Psarski Ioannes (M)
79. Rayski (Raiski) Michael (M)
80. Rubinkowski Albertus (P),(M)
81. Rubinkowski Nicolaus (P),(M)
82. Rzymnik (Rzymnicki) Valentinus (M)
83. Sandecensis (Sadecensis) Albertus (P)
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84. Sieklicki Petrus (Р)
85. Siewiecki Michael (М)
86. Skarżyński (Skarzewski, Skarżeński) Thomas (M)
87. Skawiński Stephanus (P)
88. Skibicki Andreas (M)
89. Skolmowski (Skolimowski, Skolimanowski, Szkolmowski) Paulus (P)
90. Srzedzinski (Sredzinski, Srzedzynski) Stephanus (M)
91. Starczewski Petrus (M)
92. Staruchowski (Starzechowski) Stanislaus (M)
93. Stopecius (Stopecki) Valentinus (P)
94. Storzecki Albertus (M)
95. Storzecki Ioannes
96. Strumilowski Sebastianus (M)
97. Suchocki Iacobus (P)
98. Swierzewic (Swierzewicz) Franciscus (M)
99. Szolc (Szulc, Sulcius, Schultz, Szultz) Andreas (M)
100. Szumowski (Szomowski) Stanislaus (P),(M)
101. Szychowic (Szychowicz) Stanislaus (M)
102. Szymonowicz (Symonowicz) Gregorius (P)
103. Tarnawiecki (Tarnowiecki) Stanislaus (P)
104. Thuniagi (Tuniagi, Thuniaga) Franciscus
105. Tomades (Tomadez, Thomades, Thomadez) Sebastianus (M)
106. Twardzic Albertus
107. Virogost (Wirogost) Ioannes (M)
108. Vstinius (Ustinius) Adamus (M)
109. Waierowicz (Vaierouicz, Waierowic,Wajerowicz) Andreas (P)
110. Walawski (Walaski) Adamus (P)
111. Wierzbowicz (Wierzbowic) Gregorius (P)
112. W inarski Valentinus (M)
113. Woinatowicz (Woiniatowicz, Woyniatowicz, Woynatowicz) Christophorus
114. Wolski Alexander
115. Wolski Ioannes (M)
116. Wolucki (Volucki, Wolucki) Nicolaus (P)
117. Woskowicz (Woszkowic) Martinus (M)
118. Woytkowski (Wojtkowski) Gregorius (M)
119. Wroniawski Albertus (M)
120. Wrowski Petrus (M)
121. Wuiecus (Wujek,Vuiecus) Stanislaus, (M)
122. Zaleski Daniel (M)
123. Zaleucius (Zalewcius) Alexander (M)
124. Zascienski (Zasczynski) Stanislaus, (M)
125. Zborowski Petrus (M)
126. Zeronski (Zerowski, Zeronski) Albertus (M)
127. Ziebovic (Ziembowicz, Ziembowicz, Zięba) Albertus (P)

This work was supported by the Research Support Scheme of the Open Society 
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Ш ЛЮ БНА СТРА ТЕГІЯ  ВД ІВ І КІЛЬКА 
ПРОБЛЕМ  Н АВКОЛО НЕЇ 
(Ш Л ЯХ ЕТСЬКА ВОЛИНЬ КІН Ц Я XVI с т .)

Наталя СТАРЧЕНКО

Pannom chleb, kołacz mężatkom, marcypan wdowom,
a gryzowki babom,

Pannom syr, mleko mężatkom, śmetana wdowom,
a serwatka babom,

Pannom jabłka, gruszki mężatkom, pomarańcze wdowom,
leśne jabłka babom,

Pannom miód, wino mężatkom, małmazja wdowom,
a pomyje babom,

Pannom wóz, rydwan mężatkom, karoca wdowom,
a taki babom,

Pannom świat, a Raj mężatkom, Niebiosa wdowom,
a piekło babom1.

нонімний автор жартівливого віршика, що датується сімнадцятим 
S століттям, надзвичайно дотепно ставить кількість прижиттєвих благ,

а також посмертну винагороду жінки в залежність від різних стадій її 
життєвого циклу (дівоцтва, заміжжя, вдівства)2. Маємо справу в даному разі оче
видно не з жіночою саморефлексією, а з чоловічою системою очікувань (досить 
вразливою щодо питань жіночої свободи). Інтерпретація ж завше свідчить не 
стільки про сам інтерпретований феномен, скільки інформує про стан інтерпре
татора, його пріоритети, зацікавленість певним предметом, в ході рефлексій над 
яким значною мірою конструюється і сам цей предмет, віднаходиться те, що 
хотілося б віднайти. Тож в даному випадку маємо перед собою домінуючу 
суспільну сітку вартостей ранньомодерного часу, в світлі якої постає принадність 
того чи іншого становища жінки, побаченого через призму чоловічих уявлень 
про «благо». Втім, чи була вона тільки чоловічою, нам ще доведеться з’ясувати в 
ході нашого дослідження.

Отже, обравши об’єктом свого зацікавлення становище жінки-вдови в ук
раїнському шляхетському соціумі ранньомодерного часу (кінець XVI — перша 
половина XVII століття), спробуємо відповісти на питання, які, можливо, змо
жуть пояснити її упривілейоване місце. Умовно розділимо їх на три частини:

I — майнове забезпечення жінки по смерті чоловіка;
II — ступінь правової дієздатності та соціальної активності вдови, пов’язаний 

з особливостями інституту опіки;
III — вдова як соціальний капітал або шлюбна політика вдів.
Автори нечисленних праць кінця XIX — початку XX століття, присвячених 

історії родини на українських землях (маємо на увазі територію трьох воєводств, 
чиєю правовою основою і після входження до Корони Польської по Люблінській 
унії залишався II Статут Великого князівства Литовського), виходили часто з то
тожності повсякденних і нормативних практик, що пояснювалося як їхнім 
зацікавленням переважно цариною права, так і особливостями позитивістського 
дискурсу. Перенесення уявлень про функціонування свого суспільства на відда
леніші у часі надовго визначило ставлення до середньовічного і ранньомодерного
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суспільства як суспільства нормативного, з 
високим ступенем конформізму його членів.

Кілька праць, що побачили світ упро
довж останніх років, стоять на тих самих по
зиціях, що пояснюється переважно недо
статнім знанням джерел, і, значною мірою, 
внаслідок перебування авторів у колі звич
них «міфів», що змушують ігнорувати фак
ти, які не вписуються в рамки наперед зада
них концепцій3. Однак неупереджена робо
та з джерелом неминуче ставить дослідника 
перед проблемою неспівпадіння норматив
них систем і соціальних практик, що пояс
нюється різними факторами — існуванням 
щілин в нормативних системах, особливос
тями засвоєння реципієнтами групових 
зразків, що накидалися згори (візьмімо до 
уваги хоча б законодавчі норми, що далеко 
не завжди могли врахувати розмаїття по
всякденності чи регіональні особливості 
різних земель ВКЛ), множинністю індивіду
альних інтенцій тощо. До того ж сфера при
ватного, сховком якого є родина незалежно Шляхтянка Анна з Тенчина Шидловецька. 
від співвідношення приватного і публічного XVI ст.
в тій чи іншій культурі, завше користувала
ся певною автономією, вислизаючи з вузьких рамок права і звичаю. Тож встано
вивши спектр і межі варіативності соціальних практик, маємо можливість 
відстежити фактори, що лежали в основі вибору індивідом своєї лінії поведінки, 
а, відтак, отримуємо підгрунтя для певних висновків про ступінь індивідуальної 
свободи членів соціуму.

Джерельною базою цієї розвідки є актові книги земських та гродських судів 
Волинського воєводства, зокрема, значний масив досить формалізованих приват - 
ноправних актів, з-за вербальних кліше яких все ж прориваються інколи ней
мовірно щемкі голоси людей минулого.

«Вдовиний марципан», або Що отримувала жінка по смерті чоловіка
На позір видається, що найкращим джерелом для пошуків відповіді на питан

ня про матеріальне забезпечення жінки по смерті чоловіка є тестаменти. Однак 
досить уніфіковані за структурою, часто дуже подібні за формою внаслідок вико
ристання вербальних формул (скажімо, на обгрунтування доцільності такого за
пису, чи посмертного порахунку з порушником записів шляхом судової тяжби 
перед Богом тощо), тестаменти містять величезне розмаїття майнових записів 
членам родини і близьким. Систематизація цього матеріалу чи, в нашому 
варіанті, спроба обрахунку співвідношення частин без уявлення про загальну 
кількість майна, часто заганяє дослідника в глухий кут4.

Тож в даному разі видається доречним (в якості кореляту наступного аналізу 
тестаментних записів) попередній аналіз майнового мінімуму, на який могла 
претендувати вдова, обов’язкового згідно закону і назагал дотримуваного в по
всякденній практиці. Йдеться про механізм відшкодування внесеної дружиною в 
дім чоловіка суми посагу шляхом запису його подвоєної вартості на третині неру
хомості чоловіка. Такий віновий запис, порядок якого регулював п’ятий розділ 
II Литовського Статуту «О оправі посагу», забезпечував збереження майна дру-
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жини як за життя чоловіка, так і по йо
го смерті, гарантуючи вдові, за буквою 
закону, можливість володіння трети
ною маєтності небіжчика або ж отри
мання назад від родичів чоловіка чи 
дітей суми посагу. Обмеження вінового 
запису третиною нерухомості чоловіка, 
зафіксованого Ухвалою 1509 року і на
далі підтвердженого Статутами, як і 
обмеження права продажу землі (не 
більше третини), скасованого на вимо
гу шляхти II Статутом, було спробою 
затримати землю в руках родини, ство
рити певні бар’єри на шляху до перехо
ду її в чужі руки5.

Аналіз вінових записів, таким чи
ном, дасть змогу простежити дотри
мання закону в питанні початкової 
концентрації землі в руках заміжньої 
жінки. Джерельною базою такого ана
лізу стали вінові записи загальною 
кількістю 32 одиниці, а також хроно
логічно пов’язані з ними додаткові 
майнові записи від чоловіка дружині, 
внесені до земських книг Володи- 
мирського повіту Волинського воєвод-

Шляхтянка. Кінець XVI ст. Гравюра ства упродовж десяти років, від 1590 до
1599 рр. включно.

Згідно артикулу 2, п’ятого розділу II Литовського Статуту, як уже зазначало
ся, подвоєна сума посагу мала бути записана на третині нерухомості чоловіка. 
Що ж маємо на практиці?

У 4-х випадках (13 %) запис робиться на половині маєтності чоловіка6. 
Усвідомлюючи певне порушення правової норми, чоловік в такому разі, на своє 
виправдання, посилався на вільне право шляхтича у відповідності з Берестейсь
кою поправою II Литовського Статуту розпоряджатися своєю нерухомістю неза
лежно від способу її набуття.

У п’ятьох випадках (16 %), схоже, маємо справу з записом за суму посагу всієї 
маєтності чоловіка, щоправда, у трьох з них внесення дружини записувалося на 
куплених чи взятих у заставу маєтках, а також на речах. Відсутність у шляхти
ча отчизни, що гарантувала б збереженість посагу дружини, призводила і до 
зміни усталеної процедури вінового запису: так у записі Якуба Кгроховського по
саг виступає в якості позички чоловіком у дружини певної суми грошей. У випад
ку Прокопа Тишковського взяті ним у заставу маєтки, записані під суму посагу, 
були передані дружині з залученням возного, дрібного судового урядовця, чия 
присутність при земельних операціях була обов’язковою7.

В дванадцятьох випадках (37 %) у момент запису віна або невдовзі потому 
фіксується позика чоловіком у дружини певної суми грошей, під яку у п’ятьох випад
ках було записано додатково ще 2/3 нерухомості чоловіка (що разом з власне віновою 
частиною становило всю нерухомість) з передачею їх до рук жінки8, і в семи інших за
пис був здійснений додатково ще на одній третині або на додатковій маєтності9.

В одному випадку (3 %) батько не мав грошей для сплати посагу дочці і пере
дав молодому подружжю у володіння частину своєї маєтності10.
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Лише у 10 випадках (31 %), що залишилися, маємо справу з точним дотри
манням закону стосовно запису суми посагу на третині нерухомості чоловіка11. 
Однак серед них принаймні п’ять записів фіксують ситуацію, за якою сума поса
гу перевищувала вартість третини маєтку. На підтвердження цього є як прямі 
свідчення, скажімо князь Януш Козека записав половину внесених дружиною 
грошей на третині своїх маєтків в якості віна і половину як позичку12, так і не
прямі, пов’язані з умовами запису певних сум, зокрема у трьох випадках 
фіксується передача вінових частин маєтків в окреме володіння дружині за жит
тя чоловіка13, як і у випадку князя Козеки, хоч зазвичай вони знаходилися у 
спільному володінні подружжя14. Такі дещо «пільгові» для жінки умови во
лодіння віновою частиною є непрямим свідченням нерівнозначності регульова
ного законом майнового забезпечення внесеного жінкою посагу.

Отже, на противагу цим десятьом випадкам дотримання закону, маємо при
наймні 9 (28 %) випадків явного порушення його внаслідок зазначених причин, 
і в одинадцяти випадках зосередження в руках заміжньої жінки землі, що за 
своїми розмірами значно перевищувала третину, внаслідок запису чоловіками 
своїм дружинам маєтності в якості застави під суму боргу. Маємо поважні підста
ви твердити, виходячи з регулярності таких операцій, здійснюваних в момент 
шлюбних церемоній, що у більшості випадків йшлося про спроби збалансувати 
майнові частки подружжя. Підтвердженням цьому служить вінова умова Михай
ла Загоровського з родичами нареченої, за якою приятелі, наділені суддівськими 
повноваженнями (луцький земський суддя і володимирський підкоморій), мали 
выведати, естли бы се ихъ милости видело, жебы сума переносила, а тые именя 
менованые невыносили, и што бы сумы збывало, то я маю тую суму на именю 
моемъ Загорове долгомъ и заставою малжонце моей записати..,(підкреслення 
тут і далі мої. — ff.C.)15

Таким чином, з 32-х розглянутих випадків у 27-ми (84 %) маємо справу з пе
ревищенням посагу, що вносився в дім чоловіка, третини, що була механізмом 
відшкодування майна дружини.

II Литовський Статут передбачав (арт. 2, розд. V), що в такому разі батько на
реченої мав купити за суму посагу маєток і подати його до рук новоствореної ро
дини у спільне володіння. Однак аналіз земельних операцій за останнє деся
тиліття XVI століття засвідчує низький обіг землі в якості товару, перетікання 
маєтків переважно в межах родини16. Єдиною категорією шляхетського загалу, 
що внаслідок свого вигідного становища поліпшувала своє матеріальне станови
ще від купівлі землі, була група судових урядовців17.

Про складнощі на шляху купівлі землі може свідчити судова справа підстаро
сти володимирського Андрія Павловського зі спадкоємцями Флоріана Марковсь- 
кого про неповернення Павловським 1000 золотих, що їх небіжчик, хотечи якое 
маетности в земли Волынской набыт, ужил пана Павловского, абы му якую ма- 
етност на Волыню сторговал. В якості своєрідного «дару» за майбутню послугу 
виступають також позичені Флоріаном Марковським підстарості 100 коп і 300 
коп, дані на зберігання. Наостанок зауважимо, що Флоріан Марковський мав ро
дичів на Волині і за іншої ситуації міг би скористатися їхніми послугами.

Отже, законодавча норма була за своїм характером ідеальною, в її основі, схо
же, лежав прецедент. Розглянуті ж нами варіанти відображали практичний бік 
справи, який свідчить про часте нехтування приписами закону чи то внаслідок не
можливості їхнього виконання чи в моменти, коли традиція суперечила правовій 
нормі. Водночас це, загалом досить вузьке питання дає змогу простежити пріори
тети у шлюбній стратегії на Волині. Отже, дівчина-шляхтянка у переважній 
більшості випадків видавалася за чоловіка, який за своїм майновим статусом сто
яв сходинкою нижче родини нареченої. В частині випадків для родини дівчини ва-

ШЛЮБНА СТРАТЕГІЯ ВДІВ І КІЛЬКА ПРОБЛЕМ НАВКОЛО НЕЇ
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жило не стільки матеріальне 
становище, скільки соціаль
ний статус майбутнього ро
дича. Так, серед аналізова
них нами випадків зустрі
чаємо шлюб Яна Потія, сина 
владики володимирського і 
берестейського, що на той 
час не мав нерухомості на Во
лині, з єдиною спадкоєми
цею двох маєтків по смерті 
батьків Катериною Хмелев- 
ською. В інших випадках 
шлюби носили династичний 
характер, скріплюючи певні 
суспільні клани. На вибір 
шлюбного партнера вплива- 

Зібрання наречених. XVI ст. Дереворит ли і особливості формування
суми посагу дочкам — у 

відповідності з законом дочкам належала четверта частина нерухомості батька, 
вартість якої в грошах і речах (у випадках, коли батьки, чи по їхній смерті сини, 
а брати дівчини були не в змозі виплатити вартість четвертої частини, до рук по
дружжя передавалася земля до виплати суми посагу) в якості посагу передавала
ся дівчині з її заміжжям. Виплата посагу була досить обтяжливою для бюджету 
родини, тож у випадку біднішого зятя було легше порозумітися щодо суми поса
гу, в особливо «скандальних» випадках і взагалі на якийсь час затримати його, 
мотивуючи, скажімо, відсутністю нерухомості у нареченого, на якій би він міг га
рантувати збереженість посагу своєї дружини18. По видачі посагу родина нарече
ної поспішала убезпечити себе від подальших претензій новоствореного подруж
жя, вимагаючи письмового підтвердження («квиту») отримання ними всього май
на і відмови від можливих порахунків у майбутньому. На такий спосіб відбувало
ся вивищення бідніших шляхетських родів, певним чином вирівнювалося майно
ве становище шляхти в межах окремої локальної групи. Цілком зрозумілим у цьо
му разі є і міцний швагрівський зв’язок, що простежується в ряді випадків, тісна 
пов’язаність родів внаслідок шлюбних зв’язків. Відповідно, і становище жінки, за 
плечима якої стояла родина, що стежила за дотриманням шлюбних умов, і в ру
ках якої зберігалися документи, що їх засвідчували, було досить захищеним у 
можливих подружніх колізіях.

З модифікаціями правного припису зустрічаємося і у випадках дарування ре
чей чоловіком дружині. Згідно другого артикулу (розд. V II Статуту) чоловік мав 
право записати все майно дружині, окрім зброї, стада, бидла дворного, челяді 
невільної (що було пов’язане з маєтком і військовою службою з маєтку), — того 
дружині можна записати тільки третину, що відповідала розміру вінової частини.

У дев’ятьох випадках (з 32-х) запису речей чоловіком у момент укладення 
шлюбу з правом дружини подарувати їх кому вона захоче, в одному випадку да
рується третина майна, у трьох випадках у відповідності з статутовою нормою — 
все, окрім зброї, стада, бидла, чого тільки третина, і у 5-ти випадках записують
ся всі речі без будь-яких обмежень.

Отже, як засвідчує аналіз вінових записів, ще за життя чоловіка в значній 
кількості випадків жінка зосереджувала у своїх руках половину і більше нерухо
мості чоловіка, якою вона могла володіти в часі подружнього життя, або ж яка 
гарантовано переходила до її рук по смерті чоловіка.
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Основою подальшого 
аналізу стануть п’ятде
сят тестаментів з Волин
ського воєводства другої 
половини XVI століт
тя19. Більшість з них, 
всупереч правовим при
писам, модифікуються в 
залежності від інтенцій 
тестатора, тож підрахун
ки неминучо призведуть 
до певних спрощень і не
хтувань особливостями, 
на які в окремих випад
ках буде вказано.

На підтвердження де-
талізацп записів, а та- Алегорія шлюбу. XVII ст. Дереворит
кож репрезентативності
даного акту, хотілося б навести тестамент Семена Григоровича Оранського, в 
опіці якого по смерті сина перебувала невістка з дітьми. Отже, за тестаментом, 
його син записав дружині 400 коп на третині маєтності, він же, посилаючись на 
II Литовський Статут, згідно якого шляхтич має повне право розпоряджатися не
рухомістю, понад той запис передає у володіння невістці всю рухому і нерухому 
маєтність, якою вона може користуватися сама до повноліття дітей, а потому 
спільно з дітьми «до живота свого». У випадку її повторного заміжжя до по
вноліття дітей опікуни мають, взявши під свою опіку дітей і маєтність, поверну
ти їй 400 коп і третину всіх рухомих речей, жінка ж має відмовитися в такому 
разі від претензій на майно покійного чоловіка. Якби повнолітні діти у випадку 
її вдовиного статусу «матце своей мели якие прикрости чинити», то в такому разі 
до її рук переходить половина всіх маєтків і дві третини речей. У випадку її по
вторного заміжжя за нею залишаються дві третини речей «на вічність» (тобто, з 
правом повного розпорядження) і 400 коп вінового запису. Якби гроші їй не були 
віддані, то вона має право тримати в своїх руках половину маєтків з правом запи
сати 400 коп на тій половині, кому захоче20.

Вузловими моментами наведеного запису, як і багатьох інших, є:
— збільшення обсягів нерухомості, що зосереджувалася в руках вдови, 

порівняно з віновою частиною;
— можлива зміна умов тестаменту в разі повторного заміжжя жінки аж до по

вернення їй суми посагу і переходу дітей з маєтністю до опікунів;
— різні умови запису рухомих речей.
Розпочнемо з найпростішого; застереження тестатора щодо зміни умов майнових 

записів в разі повторного заміжжя вдови зустрічається лише у 11 тестаментах (22 %).
Всі речі записуються дружині у 20 тестаментах (40 %) (враховуючи і випадки 

запису дружині всієї маєтності): Вси речи мои рухомые и всю маетност мою вла
стную, то ест золото, серебро, гроши готовые, перла, шаты, зброй, цынъ мидь, 
кони ездные, быдло и иншие вси речи домовые от мала до велика21.

Окрім того, в п’яти тестаментах (10 %) записуються всі речі, однак з того ма
сиву вилучається у двох випадках зброя, в одному — зброя ділиться навпіл між 
матір’ю (дружиною) і синами, в двох випадках вилучається стадо, і в одному ви
падку воно ділиться навпіл між матір’ю (дружиною) і сином.

У 11 випадках (22 %) речі діляться навпіл між матір’ю (дружиною) і дітьми.
У 2-х випадках (4 %) речі діляться на рівні частини між дружиною і дітьми.

ШЛЮБНА СТРАТЕГІЯ ВДІВ І КІЛЬКА ПРОБЛЕМ НАВКОЛО НЕЇ______
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Маємо чотири випадки (8 %), коли речі були записані дітям цілком, або за ви
нятком окремих речей.

В решті тестаментів про речі не згадується, можливо, їхня приналежність бу
ла обумовлена попередніми записами.

Складається враження, що речі, становлячи значну частину власності роди
ни, традиційно переходили до рук жінки.

Умови записів нерухомого майна, що зустрічаються в тестаментах, можна 
поділити на кілька груп:
/. Теста менти, що містять найнесприятливіші для жінки умови володіння 
майном (загальне число тестаментів — сім, що становить 14 %).

Серед них — запис Мойсея Гуляльницького, яким передбачалося проживання 
жінки у дворі чоловіка з дітьми без права розпоряджатися майном:

шов частки кгрунту моего у Гулялниках, ани быдла и ничого з дому продава
ти не мает, ниякое маетности моее без воли их, опекунов своих, от мене уста
новлених, а то меновите по мні тая маетност у дому моем зоставлена: бидла, 
коровъ три ялових, а одна третяя с телятем, быков два, кур двоє, гусей двоє, а 
посудъковъдомовых дежа хлібная, што хлібг пекут, а ведро и кадовбовъ квасни- 
ко два капутных, а иншое маетности ниякое, ани грошей, ани сребра, ни сукон, 
ани коней, и в гумні збожя по мні ничого не зостало22.

Маєток при цьому передавався до рук опікунів, щоб жона моя Хведя частки 
именя и кгрунтику моего Гулялницкого, теж дому моего и убогое маетностки 
моее, биделка, посудков домових не продала, не потратила и не роспорошила.

З ситуацією відсутності згадок про вінову частину дружини зустрічаємося і в 
тестаменті Михайла Гуляльницького, за яким молодші діти з маєтністю перехо
дили до рук старшого сина, що ж до дружини — то їй дозволялося півтора року 
мешкати в його домі в Гуляльниках, потому до неї у власність переходили «ха
лупка» в Сокольському, один віл, дві корови з телятами, три свині, шестеро гу
сей І  ОДЯГ2 3 .

Власне, цими двома тестаментами дрібної шляхти, «панів над собою», нужден
ний стан яких мало сприяв втіленню ніжних почуттів до дружин у реальні ма
теріальні блага, як і дотриманню усталених норм, і обмежується перелік варіантів 
мінімального забезпечення жінки.

Нижньою межею «норми» в забезпеченні дружини є випадок Сави Гнівоша 
Рудецького, за яким діти з маєтністю переходили до рук опікунів, дружина ж за
лишалася на віновій частині до видачі їй суми посагу опікунами чи дітьми по до
сягненню ними повноліття (з такими умовами зустрічаємося лише в одному ви
падку)24.

В усіх інших випадках, що входять до цієї групи, маємо справу з записом дру
жині лише вінової частини, перебування якої в руках жінки могло тривати до її 
смерті або до її повторного заміжжя з обов’язковим поверненням у цьому разі су
ми грошей (під яку була записана маєтність) опікунами або повнолітніми 
дітьми25.

Однак і тут маємо справу з одним винятком: Іона Охлоповський, записуючи 
дружині у володіння вінову третину, додає окремим записом ще 100 коп до 300 
вінових, які мали б бути повернуті їй у разі повторного заміжжя26. II.

II. Тестаменти, за якими вінова частина збільшувалася (загальна кількість — 
десять, що становить 20 % )27.

Іван Патрикій Курозвонський один отчизний маєток записав дружині в по- 
життєве володіння u с того никому личбы, такъ сину моему Василю яко и дев- 
камъ моим чинити не повинна будетъ и не мает, а другий маєток записав під по
зичену суму грошей в 600 коп, який мав перейти до сина по досягненню ним по-
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вноліття, однак за обов’язкової умови — повернення грошей матері. Діти перехо
дили під опіку дружини28.

Гаврило Гулевич Воютинський, посилаючись на Статут і поправу Берестей
ську 1566 року, записує дружині «на вічність» вінову частину і до неї ще трети
ну, позбавляючи дочку, сина і всіх кревних права на ту землю.

«...так теперь при животе яко и по животе моемъ сама к рукамъ своим на себе 
держати и вживати, отдати и продати, даровати, заменити, кому хотечи записа
ти, або де колвекь оборочати ведле воли своее якь сама налепеи розумеючи, а я вже 
самг при животе своимъ и по животе моемъ сын мои Федор и дочка моя Раина, дети 
и потомъки их, а никоторые близкие и кревные мои вступовати... не мают»29.

Заслуговує також на увагу тестамент Яна Якубовича Монтовта Кобиленсько- 
го, який окрім віна в пожиттєве володіння дружині (з правом записати ту суму, 
кому вона захоче) записав більшу частину маєтків їй «на вічність»: мает она веч- 
не а непорушне тые все помененые именя держати и шафовати водлугъ листовъ 
моихъ, ей на то од мене даных30. Окрім нетипових ситуацій запису жінці безпо
середньо землі (а не суми грошей), що саме по собі зустрічається вкрай рідко, за
уважимо факт бездітності цього подружжя і наявність спадкоємців чоловічої 
статі (братанків, тобто племінників — братових синів). Така ситуація підпадала 
під дію артикулу 5 розділу V, згідно якого бездітній вдові могла належати лише 
вінова частина, все інше успадковували родичі:

Уставуемъ так, ижъ которая вдова безплодная, а будешь ли венована от му
жа своего, тогды мает осісти толко на віні своемь, а имінья мають на ближ- 
нимь спасти.

З аналогічною ситуацією запису дружині (схоже, бездітній, оскільки діти не 
згадуються) маєтків «на вічність», додатково до вінової частини, зустрічаємося і 
в тестаменті Яна Бокія Печихвостського31.

Однак остання воля покійного оскаржувалася вкрай рідко, зважаючи на 
невідворотність в цьому разі Остаточного Суду, певність у якому фіксують теста- 
ментні записи. Автору зустрівся єдиний випадок опротестування зацікавленою 
стороною «неслушного» тестаментного запису, за яким чоловік заповів бездітній 
дружині «зброю, стадо, бидло»: право ест волынское в розделе пятом артыкулъ 
вторый, ижь муж жоне звлаща безплоднои не може записовати зброй, стада и челя
ди неволное, бо то завше ведле права и ведлугъ розуму быти не може, кгди же белая 
голова ани на коню, ани ве зброй на войну не пойдешь, але таковые речи для слушь- 
бы военъное при именью и при дедичу зоставають, а хоть тестамент в тых речах 
есть велми противный, откол ся значить, же сквапливо писаный, а не розмыслне».

Відповіддю оскаржувану було: «але иншаяречь есть тестамент, которым 
речи рухомые вшелякие ecu зуполна записати можеть, на што покладал арты
кулъ вторый в розделе осмом, показал до того поправу берейстийскую ведлуг ко
торое позволено дисноновати маетностю подлуг воли и уподобаня кошдого, бы 
хотел, и от детей отдаливши, все кому иншому записати» (ЦДІАУК. — Ф. 27. — 
On. 1. — Спр. 12. — Арк. 282 зв. Арк. 283 зв.). III.

III. Надання всієї маєтності чи значної її частини дружині на певних умовах:
а) до повноліття дітей, в разі повторного заміжжя передаються опікунам — 

три тестаменти; типологічно до них наближений також запис Івана Кирдея 
Мнішинського, який заповідає частину маєтків дружині до повернення їй гро
шей опікунами або сином, коли той досягне повноліття, а частину — до її повтор
ного заміжжя. Отже, до цієї підгрупи належить чотири тестаменти (8 % )32.

б) маєтки записуються до повноліття дітей незалежно від факту повторного 
заміжжя дружини: а хотя бы преречоная жона моя...по моем животе за другого 
мужа в малженство пошла — маємо 6 випадків (12 % )33.

ШЛЮБНА СТРАТЕГІЯ ВДІВ І КІЛЬКА ПРОБЛЕМ НАВКОЛО НЕЇ
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У тестаменті Івана Жабокрицького читаємо:
Именечъко мое Жабокрыки, яко теж и дети синове мои Дмитра, Януша, Ва

силя никому иному одно пану Богу сотворителю а ей, жоне моей милои панеи Ка
терине, у в опеку и в мои, до зросту доброго летъ и смыслу ихъ поручамъ34.

IV. Записи дружині маєтків «до живота», тобто віддача в пожиттєве володіння
(всього нараховано 23 таких записи — 46 %)

а) умовою тестаменту було «доживоттє» дружини на всіх маєтках разом з 
дітьми (3 випадки — 6 %)35. На жаль, ми не знаємо, якою була процедура 
спільного тримання маєтків матір’ю та дітьми і твердити, чи мали у даному разі 
місце реальний розподіл прибутків, як і домінуюча роль матері у стосунках з до
рослими дітьми, можна лише на підставі непрямих свідчень: догодовавши леть и 
доброго смислу детей моих, маеть з ними, детьми моими, то пристойного вчи
нити, што ся еи подобати будетьЗб;

малжонка моя милая пни Дорота волна есть и будеть яко налепеи розумею- 
чи шафовати и с того пожитокъ з детками моими мети37;

б) записи маєтності дружині «до живота» в разі збереження вдовиного статусу 
(5 випадків — 10 % )38;

в) пожиттєвий запис дружині, що передбачав зосередження в її руках за жит
тя всієї рухомої і нерухомої маєтності, без додаткових умов

(9 випадків, у 5-ти з яких фіксується наявність у подружжя синів, у двох — 
просто йдеться про дітей, ще в двох — є дочка — 18 % )39.

Так, князь Олександр Пронський записує своїй дружині княжні Федорі Ро
манівні Сангушківні всю маєтність свою «до живота її» за наявності сина: дарую 
и записую право доживотное на всих именъях моих лежачих отчизных, матери- 
стих, спадкових и якимъ колвекъ правомъ набитых40.

Арт. 10 розділу 5-го II Литовського Статуту передбачав, що в разі непо
вноліття дітей вдова може тримати в своїх руках маєтки чоловіка, в арт.4 знахо
димо доповнення, за яким по досягненню синами «літ зуполних», тобто вісімнад
цяти років, маєтки переходять до їхніх рук, матері ж залишається тільки вінова 
частина. На практиці ж — значно більше розмаїття, аніж то передбачав закон.

Порушення артикулу 4, про який уже йшлося, зустрічаємо і в тестаменті Яна 
Ґосинського, який, маючи старшого вісімнадцятилітнього сина, залишає всю 
маєтність у руках дружини, щодо сина ж — просить опікунів улаштувати його на 
службу оного в дому не ховаючи, на службу где отдат рачили. В разі небажання 
сина служити чи заподіянні кривд матері (матце своей а жоне моей милои при- 
крости якое не выражал, або послушен ее бити або службою ся бавити не хо
тел), заповітом передбачалося виділення йому двох волок з отчизних земель до 
поділу з молодшими братами. Такі умови мали бути дотримані незалежно від 
факту повторного заміжжя дружини, що і наголошувалося в тестаменті41.

г) пожиттєвий запис бездітним вдовам (або діти з якихось причин у тестаменті 
не згадані) (5 випадків — 10 % )42.

Тут доречно буде нагадати ще раз про існування правової норми, за якою вдо
ва могла претендувати лише на вінову частину. Серед запропонованих теста- 
ментів зустрічається і запис бездітній дружині всього майна43 у другому шлюбі, 
незважаючи на існування арт. 15, яким обсяг «вдовиного стільця» обмежувався 
третиною маєтності другого чоловіка.

Кількісне переважання маєтності в руках жінки порівняно з дітьми, або, при
наймні, концентрація істотної її частини, ставила їх у значну залежність від матері- 
вдови, відтак висувала необхідність заслужити її прихильність, бо саме від цього ча
сто залежала можливість володіння землею, а отже — і статус «осілого», повноправ
ного члена шляхетського загалу локальної території. Так, Богдан Смиковський, тес-
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таментом передаючи до рук дружини всю маєтність, залишає на її розсуд і рішення 
про передачу землі дітям по досягненню ними повноліття: а если бы з ласки Божеє 
сыны мои лет дошли и уживали бы малжонки моее, а матки своее прозбою...промеш- 
кивати, тогды будет ли ее воля, она то может им поступити...такъ яко сама 
держала44.

З аналогічним рішенням чоловіка зустрічаємося і в тестаменті Івана Жабо- 
крицького: а догодовавши летг и доброго смыслу детей моихъ, маеть [дружина] з 
ними, детъми моими, то пристойного вчинити, што ся еи подобати будеть45.

Борис Охлоповський, записавши дружині всю свою маєтність до її смерті в 
разі збереження нею вдовиного статусу, підкреслює:

до живота своего мешкати маеть, а дити наши и нихто з близких кревъных 
и повинных моих нивчом се рушити жадное противности чинити не мають46.

То ж навряд чи можуть викликати в цьому разі подив судові записи, які фіксу
ють непоодинокі випадки тримання сином маєтку «з ласки матері». Так вдова Га
врила Яковицького з приводу скарг на її сина Івана, заносить до судових книг за
пис: сын мой до того двора и именя моего Бобицкого ничого не мает, если же ко
ли при мне, матце своей, перемешкивал, теды то з ласки моее, а тепер мает 
пана в себе, его милост князя Костентина Острозкого^7.

В окремих випадках складається враження якщо і не відвертого нехтування 
інтересами дітей, зокрема дорослих синів, то принаймні визнання пріоритетності 
забезпечення дружини та її волевиявлення щодо життєвих стратегій дітей.

Така залежність подеколи призводила до відкритого конфлікту на цьому 
грунті дорослих синів з матерями. Так, зустрічаємо скаргу Лавринової Іваниць- 
кої на сина Богуфала, який, приїхавши до двора, де вона мешкала по смерті чо
ловіка, лаяв її і погрожував розправою (соромотил, до шабли поривал, казав: пу
ди деи собе до дябла з дому моего, бо то деи мои дом, а не твои). Причиною ж був 
запис батька дружині, за яким саме до неї переходив головний отчизний маєток 
з двором, а, відповідно, і прибуток з нього:

...три тисечи деи коп грошей и болшеи за тот рок по смерти отца моего з Ыва- 
нич деи ecu зобрала и тых не ведаю где ecu их подевала и кому ecu их подавала48.

З аналогічною причиною конфлікту зустрічаємося і в довготривалих судових ба
таліях вдови Івана Шелвовського Овдоті Шилівни з сином Прокопом. За заповітом 
небіжчика, його вдові належало дві третини нерухомості, одна, записана на вічність, 
і друга — вінова — «до живота» її в 200 копах, які вона могла записати будь-кому на 
свій розсуд. «З ласки своее» Овдотя передала одну третину вже жонатому сину з умо
вою повернення в тому разі, якби Прокіп панюю матку свою гневил и чим колвекъ ку 
трудности приводил49. В разі невиконання даної угоди син мав заплатити матері 
1000 золотих заруки. Скоро по тому Прокіп, одружений з Магдаленою Олехновною 
Борзобогатянкою Красенською, представницею родини, що звикла вирішувати свої 
проблеми силою, не без впливу дружини (на що вказується в одній із скарг) стає на 
шлях конфронтації з матір’ю. Сварки і наїзди на землю матері-вдови досить швидко 
привели до логічного кінця: за постановою суду земля мала бути повернута до рук Ов
доті з додатковою виплатою суми заруки. Однак за відсутності дієвого механізму ви
конавчої влади реалізація штрафних санкцій затягувалася, чим і спробував скорис
татися Прокіп. Рятуючись від необхідності виплати значної на той час суми грошей, 
в разі несплати якої передбачалася тимчасова конфіскація землі на користь матері 
(до повернення заруки), Прокіп записує дружині на вічність свою третину і третину, 
записану батьком матері в 200 копах, а також всю рухому маєтність. Запис вступав в 
силу одразу ж, тобто тим усім дружина мала володіти ще за життя чоловіка, з правом 
вільного розпорядження по його смерті:

маетг жона моя ...к рукам своим яко власность ее за такимъ от мене еи даро- 
ваным и на нее вжитым правомъ взяти и того уживати, будучи волна такъ при
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животе яко и по животе своимъ кому хотя записати, отдати, даровати, прода
ти и заменити и ку своєму налепьшому а ужиточьнешому обернути50.

Тим самим Прокіп мав формальні підстави затягнути справу з виплатою ма
тері заруки і вартості заподіяної шкоди внаслідок відсутності майна, за рахунок 
якого могла б бути стягнута сума штрафу. Як сказано у скарзі Овдоті:

хотечи оное сумы на нем всказаное, так теж и тих кривдь, которые ми почи
нил, и позвов мне зникнути, и того ся всего викрутити, чинечися голотою51.

Тяжко сказати, як довго ще тягнулася б ця справа, якби Овдотя Шелвовська 
не знайшла (ймовірно, не без поради зацікавленої особи) простий вихід — прода
ла свої частини маєтності разом із сумою заруки досить впливовому, пов’язаному 
з судовим кланом, шляхтичу, володимирському войському Василю Гулевичу, 
який до того ж мав досить можливостей в разі необхідності застосувати силу. 
Окрім грошей, сума яких не зазначалася, вдова отримала в заставу від Гулевича 
один з його маєтків.

Філіп Аріес у своєму дослідженні «L’enfant et la vie familiale sous l’ancien regime» 
тісно пов’язує ставлення до дітей з функціями та структурою родини, на яких позна
чалися особливості організації і функціонування суспільства. Його підставовою те
зою є відсутність необхідності почуттів між членами родини для підтримання її 
внутрішньої рівноваги в середньовічному суспільстві. Ширше зовнішнє середовище, 
на яке поширювалися поняття родинності, відчуття тісного зв’язку з великою 
кількістю людей і перенесення на стосунки з ними родинних комунікативних моде
лей, забезпечувало людині досить комфортне існування поза родиною в строгому 
сенсі цього слова. Творився особливий «товариський» спосіб життя з традиціями ча
стих зустрічей, постійного спілкування, застілля тощо. Встановленню тісних 
емоційних зв’зків батьків і дітей перешкоджали висока дитяча смертність в ранньо
му віці та нетривале перебування в родинному середовищі. За всієї суперечності бага
тьох положень, задекларованих у піонерській роботі Аріеса (по суті, нею була запо
чаткована тема історії дитинства в історіографії), які на сьогодні обросли значною 
кількістю літератури, важко не погодитися зі слушністю цих міркувань52.

На нашому матеріалі підтвердженням цієї гіпотези може служити практика 
передачі дітей опікунам разом з частиною маєтності при живій матері за теста- 
ментом батька (щоправда, нечасто). Частіше перехід дітей від матері до опікунів 
передбачався в разі її повторного заміжжя. У тестаменті кн. Юрія Андрійовича 
Збаразького зустрічаємося з таким записом: син має залишитися при матері до 
того часу, аж бы был до науки годнымь, що відповідало загалом семи рокам дити
ни, потому він переходив до рук опікунів, які мали подбати про його освіту і ви
ховання до повноліття (которого их мл панове опекуны мают до себе взявши, на 
науку а уцтивое цвичене обернути, имъ справовати аж до лить его). Молодші 
доньки залишалися при матері лише за її бажанням, в разі її відмови переходили 
до опікунів (похочет ли малжонъка моя их при собе мети яко матка их — то бу
дет на ее воли, ведже естли бы она при собе их не хотела мети, тогды панове 
опекуны мают их до себе взяти и их до выданя в стан светыи малженский при 
собе мети). Таким чином, у формулюваннях заповіту передбачалася можливість 
добровільної відмови матері як від формальної опіки над дітьми, так і від їхнього 
виховання. Безперечно, на цю ситуацію вплинула відчуженість маєтків покійно
го, що належали дітям, від дружини і передача їх до рук опікунів, а відтак, до 
них переходили і обов’язки по утриманню підопічних. Однак і дружина князя 
Барбара Козинська не залишилась скривдженою — її добробут був забезпечений 
записом суми в 3200 коп на частині маєтків чоловіка до віддачі грошей опікуна
ми чи сином по досягненню ПОВНОЛІТТЯ5 3 .

Отже, нам необхідно відповісти на питання, чому в міжособистісних родин
них стосунках матеріальне забезпечення дружини часто виявлялося для чо
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ловіка важливішим, аніж аналогічне становище дітей, в значній кількості ви
падків — всупереч закону54.

Порушення правових норм (судячи з досить значного набору можливостей чи
нити у відповідності з власним волевиявленням чи зі звичаєвими приписами) саме 
радше носило характер норми, а не девіантної поведінки, тож жодним чином не ви
ступало дискримінуючим фактором, що вимагав би корелюючого реагування 
соціуму. Врешті, в суперечності самих законодавчих норм містилася можливість 
альтернативних щодо закону варіантів розподілу власності, зокрема статутова нор
ма про повне право шляхтича розпоряджатися спадковою і будь-яким іншим спо
собом набутою власністю, про яку вже згадувалося, по суті перекреслювала правові 
обмеження в цьому питанні. Слід мати на увазі і відсутність правового регулюван
ня значної кількості аспектів життєдіяльності родини, скажімо, за межами закону 
залишилося врегулювання питання характеру володіння спільним майном чо
ловіка і дружини тощо. Що ж до випадків, що не підпадали під дію закону, то у су
дочинстві українських земель усталився принцип: що не забороняється законом — 
те дозволено: чого правом не заборонено волно кождому з розуму и з слушности, ко
торая ест душою права вшелякого55.

Однак сама можливість толерантного ставлення суспільства до порушення за
кону, що спостерігається і за межами родинної сфери, зокрема у випадках зала
годження конфліктних взаємин, неминучо ставить дослідника перед проблемою 
засвоєння певних групових норм макросоціуму (в даному разі маємо на увазі за
конодавство Великого князівства Литовського) мікросоціумом (шляхетським за
галом українських земель). Тож цілком імовірно, що відповідь на питання «чо
му?» лежить у площині особливостей правової ситуації, в розщепленні сприйнят
тя права на кілька рівнів. Так, під правом розумілася правова інстанція: «до пра
ва стати» — типове вербальне кліше на означення розгляду справи у суді. 
Злитість суду з поняттям права демонструє і відмова луцького владики Іони Бор
зобогатого Красенського стати до гродського суду у Володимирі: ...ям повету во- 
лодимерского въраду и праву володимерскому не подлеглъ56. Зрозуміло, що ок
ремого права (навіть в сенсі звичаєвих особливостей) в межах Володимирського 
повіту не існувало, однак існування окремої судової інстанції, що входила в по
няття «права», спричинилося до появи в аргументації владики феномену окремо
го «володимирського права». Під правом розумілися, цілком очевидно, і законо
давчі норми, закріплені Статутом. Однак існував ще один рівень сприйняття пра
ва шляхетським загалом — під правом мислився порядок в соціумі, що тримався 
на універсальному принципі справедливості: справедливост светая, на чом все 
здорове Речи Посполитое належит57. На думку Наталі Яковенко, саме цей ар
хаїчний тип правосвідомості провокував постійне звертання до права як основно
го аргументу як на рівні побутових ситуацій, так і на рівні збереження своєї іден
тичності українською спільнотою58.

Отже, закон часто виявлявся вторинним по відношенню до засадничих прин
ципів функціонування соціуму, зокрема принципу дару-віддару, що набував 
особливої актуальності в умовах досить закритого суспільства, стосунки між чле
нами якого складалися за принципом служіння і покровительства59. Особливи
ми чеснотами з боку підлеглої сторони були вірність і постійна готовність до на
дання послуг, які мали бути з вдячністю віддаровані покровителем. Такий тип 
стосунків між людьми різного соціального становища творив міцний зв’язок, що 
за своїм характером нагадував родинний, чому сприяла і неможливість про
порційного обрахунку послуг і «милості» як знаку вдячності за них. Так, стосун
ки між паном і слугою при зовнішньому договірному характері часто на практиці 
набували вигляду тісного «родинного» зв’язку, який подеколи навіть з ініціати
ви однієї з сторін було дуже тяжко розірвати60. «Служебницькі» стосунки пере

ШЛЮБНА СТРАТЕГІЯ ВДІВ І КІЛЬКА ПРОБЛЕМ НАВКОЛО НЕЇ



70 Наталя СТАРЧЕНКО

носилися і на взаємовідносини всередині родини, індикатором яких можуть слу
жити певні лексеми на означення чи самоозначення дружини як «служебниці» 
по відношенню до чоловіка (чи інших, вивищених в ієрархії престижу, членів ро
дини), що добре простежується на різних рівнях соціальної стратифікації шля
хетського загалу: від вживання звичних вербальних кліше Софією Рад- 
зивілівною в листуванні (Ja też najniższa służebnica W.XM.m.n.p. Stryjaszka służ
by me najniższe oddawam, w lasce W.X.M. prosząc abym w onej nieodmiennie 
chowana była etc)61 до масових форм тестаментних записів. Скористаймося хоча б 
уже згадуваним тестаментом Івана Жабокрицького, де на адресу до дружини зна
ходимо звичну лексику, вживану на окреслення служби і покровительства: случ- 
бы ее ку собе дознаваючы и хотечы то еи, жони своей, з себе вдячност при живо
те моем показати. Взаємні дарчі записи на особисте майно, витрати одного з 
членів подружжя під час хвороби іншого, надання власних грошей дружиною на 
нагальні потреби чоловіка або витрати чоловіка на повернення до рук дружини 
тимчасово втраченої нею або її родичами чи опікунами нерухомості — всі ці і ба
гато інших взаємних послуг часто не просто обраховувалися (а таки дуже скрупу
льозно обраховувалися), а й передбачали обов’язкове відшкодування, інколи в 
досить сформалізованій формі через посередництво судової інстанції. Однак та
ка, на перший погляд, цілком спрагматизована, договірна основа подружніх сто
сунків, з тексту документів постає як система взаємних послуг, спонукальним 
мотивом якої є «милість» (против таковое счирости и добрости малжонки моее, 
а я таковую ж счирост и зычливост мою [показую]). Постійна готовність дружи
ни «служити» чоловіку, надавати йому послуги була імперативною нормою по
дружнього життя почтивої шляхтянки і доброї дружини:

[винагорода дружини] за верность, щирост и пристойную поволностъ такъ, 
яко ся станови зацному и уцтивому ку мне, малжонкови своєму, виражати на- 
лежит62.

З боку чоловіка таким же імперативом виступає обов’язкова вдячність, що 
втілювалася в реальних матеріальних цінностях, які були еквівалентні витратам 
дружини, а частіше перевищували їх, з метою якнайдужче «зневолити» дружину 
до подальших послуг. Такий тип стосунків забезпечував високу стабільність шля
хетського подружжя, незважаючи на те, що створенню його назагал не так і часто 
передувало взаємне почуття (особливо це стосувалося дівчини)63. Партнерська ос
нова шлюбу і стійке почуття «милості» надавало особливої ваги подружнім сто
сункам. Так, шляхтянка Анна Харлинська, констатуючи існуванння упродовж 
подружнього життя «вшеляких достатков в мешканъю», вказує на їхнє джерело: 
...за благоеловенъетвом Божим, за згодою и милостю нашою, которая аж до того 
часу трвала, што болшая — тим барзеи будучи побужона [до послуг чоловіка]64.

Внаслідок високої смертності і невеликої тривалості подружнього життя (в 
значній кількості випадків вона не перевищувала десяти років), далеко не всі 
батьки доживали до повноліття дітей. Тож малолітні діти виявлялися поза 
сіткою «службових» взаємин. До того ж висока дитяча смертність, в свою чергу, 
породжувала непевність батьків щодо їхніх шансів на виживання, що виявляло
ся в іестаментних записах при постійному прогнозуванні долі маєтності в разі 
смерті дітей. Вивільнене по смерті чоловіка місце займала жінка:

[жона] по животе моем ажъ до живота своего... въеимъ такъ рядити и роска- 
зовати маетъ, такъ власне якъ я сам при животе своем рядил и справовал, а 
син мой Петръ нив чом ся матъце своей противенъ бити не маетъ65.

До неї переходили і функції покровителя, ласки і милості якого треба було за
служити. Саме тому вже згадуваний нами Прокіп Шелвовський під час відкритої 
конфронтації з матір’ю звично продовжує себе називати «сыном и слугою панее 
матки своее»66.
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Повсякденні практики кінця XVI — першої половини XVII століття мали в 
якості підгрунтя і традицію ранішого часу. Станіслав Роман, досліджуючи майнове 
становище вдови в середньовічному польському праві, доводить, що вдова мала 
пріоритетне право розпорядження всією маєтністю по смерті чоловіка до повноліття 
дітей. По досягненню ними повноліття вдова залишалася гарантом цілісності (не
роздільності) маєтку між дітьми (у відповідності зі списком найстарішого звичаєво
го польського права 13 століття діти могли розділити маєток лише по смерті матері- 
вдови), внаслідок чого тривало спільне володіння маєтком матері і дітей, де доміну
ючу роль відігравала мати: сини, що посідали дідицтво, мали в маєтку матір свою 
в тій же владі залишити, в якій була перед тим. З аналогічними звичаєвими нор
мами переходу до рук вдови всієї маєтності до повноліття дітей зустрічаємося і в 
Руській Правді. Порівнюючи певні норми польського права до видання статутів Ка
зимира Великого з аналогічними в правових системах сусідніх народів, автор ро
бить припущення про існування узаконених претензій вдови до маєтності покійно
го чоловіка на обширі Центрально-Східної Європи67.

Ці висновки знайшли підтвердження і у розвідці Н. Пушкарьової, присвя
ченій майновим правам жінок у X—XV ст. «на Русі» (термін Автора. — Н.С.). 
Джерела фіксують існування за часів Київської Русі інституту повної опіки вдо
ви (без співопікунів) над маєтністю чоловіка до повноліття дітей або до її повтор
ного заміжжя. З кінця 13 століття з’являються свідчення права дружини по 
смерті чоловіка володіти всією, і нерухомою в тому числі, маєтністю родини68.

Акти Литовської Метрики першої половини XVI століття теж засвідчують 
право вдови на тимчасове, до повноліття дітей, володіння всією маєтністю чо
ловіка, щоправда, з певними обмеженнями69. Правові норми з часом еволюціону
вали по шляху обмеження жіночих свобод (щодо цього висновку спостерігається 
прямо-таки дивовижна одностайність дослідників)70. Ренесансна доба поза окре
мими деклараціями, що зводилися згрубша до проголошення вибраних чеснот 
жінки, породила величезну антифеміністичну літературу, яка подеколи ставила 
під сумнів її людську природу71. В зв’язку з чим відповіддю на питання «Чи був 
у жінки Ренесанс» без сумніву може бути коротке «Не там і не тоді». Однак, як 
засвідчують результати пропонованого дослідження (автору в усякому разі дуже 
хочеться сподіватися, що читача вони хоча б трохи переконали), повсякденні 
практики як результат різних чинників в ранньомодерний період демонструють 
свою автономність, що існувала поміж Сциллою права як нормативної системи і 
Харибдою суспільних упереджень. 1
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одерн — явище не лише естетичне, пов’язане зі зсувами у сфері 
індивідуальної й колективної свідомості, але й топографічне. Можна 
сказати, що хронотоп модерну народжується на перехресті просторо

вої невизначеності і часової синхронії. Він семіотично позначає злам або пе
реміщення в часі і просторі координат традиційної (класичної) картини світу, 
спрямовані на актуалізацію глядача та символізацію своєрідного «прориву-на- 
межі» — погляду, що із світу чуттєвого, предметного веде до світу трансцендент
ного. Натомість картина світу, яку розгортає модернізм, комунікує цілком інак
ше — це швидше згорток самої трансцендентності, у складках якого прогля
дається і вгадується світ реальності.

Відтак основним елементом рецепції тексту модерністського (авангардистсь
кого) стає відкривання розриву, зміщення реального й ірреального. Якось мені 
довелося переглядати книгу, в якій на мапах і схемах була представлена топо
графія літературних текстів — від «Преступления и наказания» Достоєвського 
до «Ulysses» Джойса. З ’ясовується, що подібна візуалізація текстуального про
стору, власне світу фіктивного, і проявляє найвиразніше синтетизм модерних



міфів, перверсивність модерністської чуттєвості, шокуючу крайність метафізич
них шукань — метафорично повторених слідів присутності героя. Опросторення 
тексту відкриває особливий зміст літератури — не так тотожність, що сплавляє 
зображуваний світ зі світом реальності, як алегоричність зображення, що 
підкреслює різнобіжність образного світу та реального, а отже семантизує мо
мент їхньої відмінності й забезпечує безкінечну принадність впізнавання, 
порівняння подібного/неподібного, правдоподібного/неправдоподібного.

Зміщення та розриви значення характерні і для процесів модерністського 
міфотворення. Топографічні трансформації архаїчних і новочасних міфів у мо
дерному і постмодерному XX столітті особливо цікаві. Саме у літературі 
XX століття відбувається видозміна, скажемо так, не лише міфологічної пара
дигми під впливом синтезу культур, гібридизації традиційних міфів і творення 
своєрідних кібернетичних міфів тощо, але зміна граматики міфу. Літературний 
неоміфологізм, тим більше міфи масової свідомості, перетворюють міфологеми 
натопоси, оповідність замінюється відеограмою, картинкою, показом.

Зрештою, можливо, в такий спосіб відновлюється синкретизм самого міфо
логічного мислення, т. зв. первісна топографічність слова-імені. Адже топо
графія, гео-графія — способи описування місць на землі і водночас позначення, 
що фіксують і закодовують переміщення людини у просторі, — не можуть існу
вати поза процесами найменування (словом та описом). Міфологізація в літера
турі пов’язана з цими двома формами топографічного описування, іншими слова
ми, формами структуризації, розгортання словополя міфу.

Символіка фіктивного (тобто текстуального) міфу Києва-міста переконливо це 
демонструє. Текстуальність Києва, як справедливо зауважує Олег Шама, три
мається на «двох основних сюжетах метакнижки про Київ: його сакральності і 
його есхатології»1. Ідея Києва як предвічного міста, міста-колиски, священного 
міста, тобто вся міфологенна символіка традиції особливо значуща в топології 
Києва. Власне модерністським нігілістичним запереченням топоса Києва як оре- 
чевленої традиції можна сприймати міркування одного з персонажів роману Ва- 
лер’яна Підмогильного «Місто»: «Знаєте, що таке наше місто? Історична здохля
тина. Віками тхне. Так і хочеться його провітрити»2.

Епоха модернізму як ситуація зламу традиційної картини світу, ототожнюва
ної з певним каноном, ідеально-раціональною нормою, патріархально сконструй
ованим законом-міфом, доносить до нас різні видозміни коду «старого Києва». 
Прикметно і закономірно, що цей код мав сакральний зміст: священні київські 
гори і священні Лаврські Печери були сакральною віссю Києва. А київські гори, 
підвішені у високості неба, — ідеальний образ Граду Господнього, який побачив 
(прозрів) Шевченків варнак на місці Києва:

Дивлюся,
Мов на небі висить 
Святий Київ наш великий.
Святим дивом сяють 
Храми божі, ніби з самим 
Богом розмовляють («Варнак»).

На такій міфологічній осі київські печери уособлювали не так інфернальну сим
воліку пекла, в якому владарює Диявол, як апокаліптичну ідею піднесення до Бо
га через аскезу і затворництво. Відповідно, коли ми скористаємося класифікацією 
Нортропа Фрая3, «старокиївський» міф належить до розряду апокаліптичної об
разності. Алокаліптична образність, на думку цього вченого, відтворює категорії 
реальності в аспекті людського бажання, себто подаючи їх у формах культурних, 
цивілізаційних. Так, культурно-цивілізаційною ідеальною формою неорганічного 
світу стало місто; органічного, рослинного світу — город, поле, парк.
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За Фраєм, універсальним кодом такого типу міфологічної образності є Біблія. 
Місто (у християнській метафориці — Єрусалим, царство небесне, житло світу) в 
апокаліптичній міфічній образності ототожнюється з культурним творінням — 
Храмом. Золотоверхий Київ в координатах такого міфу — це Святе Місто, або 
Храм Божий. Причому обидва традиційні для «старокиївського» міфу сюжети- 
топоси Києва — сакральний Єрусалим та есхатологічний Вавілон — вписуються 
і описуються в межах такої апокаліптичної образності.

На іншому полюсі від апокаліптичного міфу стоїть іронічний міф, який Фрай 
пов’язує з демонічною символікою, пародіюванням, підривом естетичного та са
крального ідеалізму, коли розпадається (або ж загалом не складається) образ, 
співмірний із людським бажанням. Іронічний модус міфотворення часто є яви
щем індивідуальної міфології і по своїй суті постцивілізаційним феноменом, тоб
то зверненим до мінливої людської екзистенції та різних форм культурно-творчо
го псевдосинтезу.

Спробуємо поглянути на трансформації «старокиївського», скажемо так, 
міфу у новочасний, іронічно-модерний. Уже у творчості Нечуя-Левицького на пе
риферії, а то й на межі «старокиївського» міфу твориться його профанна топо
графічна іпостась — місто-мурашник, місто як місце, де людина може загубити
ся, а дяк переплутати в темряві ночі дівчину з бабою. Прикметою, однак, ли
шається метонімічність образу Києва. Картинність і живописність останнього за
ступається «золотими верхами» бань і «святими» місцями. Це святе місто бачить 
Мелашка у «Кайдашевій сім’ї»: «Сонце світило на київські гори: золоті верхи ся- 
ли й неначе горіли. Ті золоті верхи та білі дзвіниці здавалися для неї якоюсь див
ною казкою. Вона вперше йшла до Києва»4.

Топографію Києва у Нечуя-Левицького визначають храми, монастирі, мощі. 
«Онде велика лаврська дзвіниця, а ото коло неї сама Лавра, а то далі свята Софія, а 
то свята Варвара» (с. 225) — розписувала цю малу старого Києва баба Палажка — 
ідеальний носій народно-національної свідомості у Нечуя-Левицького. І хоча сак
ральний код уже втратив свої містично-онтологічні виміри (у Нечуя-Левицького 
християнська символіка вкрай опобутовлена, олюднена і навіть комерціоналізова- 
на), це, однак, не змінює топос Києва як святого місця.

У цьому спрофанізованому «старокиївському» міфі Нечуя, що тяжіє до іронії, 
сакральність вираховується кількісно, а саме — числом святих мощей. «Йдіть 
говіти в наш монастир на Подолі до святого Фрола й Лавра. У нас більше мощей, ніж 
у других монастирях: у нас є частка младенця, убитого Іродом, є риза Христова і 
кров з Христових ран, і пір’я архангела Гавриїла, й молоко Богородиці» (с. 225) — 
так заманювала прочан черниця до свого монастиря.

Осердям модерного іронічного топосу Києва часто лишається апокаліптична 
образність. Зауважу, що відсутність світського, скажемо так, топосу Києва в 
літературі до XX століття певною мірою пояснюється власне невиробленістю са
мого світського життя. Думаю, справедливе зауваження Антіна Втішного щодо 
того, що «самобутніх і органічних форм світського спілкування Київ так і не ви
робив. Він нібито розминувся в часі з цією формою європейського культурного 
побуту»5.

Симфонізована апокаліптична образність визначає гармонійність форми й ор
ганізовує універсум необарокового Тичинівського кларнетизму — одного з най- 
довершеніших міфотворень, побудованих на основі образу Києва. Це явище куль
турного синтезу полягає у пристрасному охопленні антитетичності й супереч
ності національно-культурного універсуму, гармонізованого за принципом ана
логії між божественною силою універсального світлоритму та Духовним світлом, 
що знаходиться в серці людини. Такий необароковий модерний міф Києва, 
«київський модерн» оригінально відлунює у русі вулиць, ліпнині, оздобах,
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київській міській архітектурі початку XX ст. У необароковому міфі Київ зрідні 
місту-тексту, симфонії, в якій звучать в унісон ритми історії, природи і творчості. 

Над Києвом — золотий гомін,
І голуби, і сонцеї 
Внизу —
Дніпро торкає струни..

Предки.
Предки встали з могил, пішли по місту.
Предки жертву сонцю приносять — і того золотий гомін.

Слухай:
Десь в небі пливуть ріки,
Потужні ріки дзвону Лаври і Софії!..
Човни золотії
Із сивої-сивої Давнини причалюють, човни золотії.

І засміялись гори,
Зазеленіли...
І ріка мутная сповнилася сонця і блакиті — торкнула струни...

Над Сивиусим небесними ланами Час проходить,
Час засіває.
Падають
Зерна
Кришталевої музики.
З глибини вічности падають зерна 
В душу.
І там, в озері душі,
Над яким у недосяжній високості в’ються голуби-тремтіння,
Там,
У повнозвучнім озері, акордами розцвітають,
Натхненними, як очі предків! («Золотий гомін»)6.

Синя смуга вічноплинного Дніпра-часу і духовність золотоголових Софії і Ла
ври ніби повторюють у координатах київського міфу той союз чоловічого й жіно
чого, що в апокаліптичній образності символізується шлюбом Христа та його на
реченої — Церкви. Потужна символістська метафорика Тичинового Києва як 
міста-творчості з Дніпром і Софією в центрі має глибокий софіологічний 
підтекст.

Поруч із необароково-символічним образом 10—20-х років в українській по
езії формувалися неокласичний і футуристичний топоси Києва, які, однак, не 
стали достатньо впливовими в майбутньому, хоча футуристичний образ Києва 
лишився одним із найцікавіших варіантів київського модерно-іронічного міфу.

Неокласичний топос Києва значною мірою закроєний на апокаліптичній сак
ральній образності. «Гори», «давня слава», «блакить» — це ті символістські то
поси, які ми зустрічаємо у Миколи Зерова:

Живе життя і силу ще таїть 
Оця гора, зелена і дрімлива,
Ця золотом цвяхована блакить («Київ з лівого берега»)7.

Модерний іронізм неокласиків полягає власне у натяках на «некласичність» 
Києва, на вписані в його топографію часті пожежі, брак каменю, відсутність 
цивілізаційної вишуканості, «несмак архітекторів-нездар». Брак культурного 
виду Києва компенсується натомість органічністю міста, вертикаллю його гори й 
долу, «храмовитістю» його виду:
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А вулиці твої виводять зір 
В повітря чисте, в запашний простір,
Де ходить вітер горовий і п’яний:
І в тихий час, як западає ніч,
Поважно гомонять старі каштани 
І в небо зносять міріади свіч («Київ навесні ввечері»)8.

Культурницький топос Києва Зеров виводить з епохи бароко («Брама Забо- 
ровського»), коли «смиренний рясофорний меценат» поставив величну декорова
ну браму «замість жебрацьких лат», тим самим ніби обрамивши культурницький 
код Києва. Врешті-решт домінує і в Зерова образ міста-утопії як аналогу тексту, 
який сотворить «не архітект», а «поет, старих будівників твердий нащадок». Бу
де зламаний будівничий трафарет і безстильовість. Натомість:

Сади нагоряні, луги відлеглі 
В бетоні, склі і спондиловій цеглі 
Простелять творчості нової тло.
Огнями вулиць процвітуть перлисто 
І скажуть: ми — не прадідне село,
Ми днів майбутніх величаве місто («Будівникові»)9.

Так неокласичний топос Києва у Зерова, подібно до Тичини, стає метафорою 
самої творчості. Тільки у Тичини така метафора звернена до самого процесу 
творення (симфонічно-органічного народження універсуму), у Зерова — до 
об’єкту сотвореного (в ідеальному минулому чи утопічному майбутньому). І, мож
ливо, найцікавішим у Зерова стає образ Києва, піднесений із своєї реальності до 
абстрактно-класичної норми — як місце-парадиз, що виростає із смарагдово- 
сліпучо-синього-жовтоглиння («У травні»). Такий топос Києва виростає із свого 
органічного сакрального міфу, що охоплює рослинну, камінну, водну метафорику 
і повторюється колами від «емалі Дніпра» до «округлих яблунь темного куща».

Футуристичний топос Києва у Михайля Семенка натомість виводить нас поза 
межі апокаліптичної образності. Він позначений передусім дискретністю міста та 
його позаісторичністю.

Взагалі чого я сюди прибув у Київ?
Місто досить нудне 
Весною смердять акації 
Улицями ходити гидко 
І не знаєш чи ти в парк попав
Чи десь в селі між чумаків («Дуже щира поезійка»)10.

Модерний образ Києва натомість вибудовується не як «парк» чи «село», але 
як «тіло», морфологічно розчленоване, багатоголове, «безпрограмно і безплан- 
но» галасливе. Він (Київ) агресивно-чоловічий і дотиково-чуттєвий, де зливають
ся люди й машини, люди і рухи:

візники — люди 
Трамваї — люди 
Автомобілібілі 
Бігорух рухобіги 
Рухливобіги («Місто»).

Прикметно, що обидві поезії про Київ — з цілком протилежним наставлениям 
до старого і нового міста — датовані одним і тим днем — 23 травня 1914 р.

Урбаністична образність, відповідно до її біблійного коду, звернена не лише до 
богоприсутності й сакральності Єрусалима-міста, але й обумовлюється потуж
ною сексуальною символікою, що пронизує Біблію. Уже сам Єрусалим (мате
ринське місто) має апокаліптичну жіночу символіку. Демонічним відповідником 
її є Вавілон — місто-блудниця, що розкинулося на семи римських горбах, мета
форична коханка Антихриста.



Київ модерний, футуристичний і є гранично тілесним, дотиково-чуттєвим, 
«вавілонським» у Семенка — це місце, де «зодяги труться, м’ясо топчеться, женщи- 
ни верещать і плутаються» і де «були приязні доторки рук». Біг автомобілів, пах
кання бензину, дзвінки і виблискуючі трамвайні низки, звуки людської мови — 
весь цей своєрідний модерністський синтаксис відтворює втрату традиційних се
мантичних зв’язків, розриви комунікаційних ліній, які в «старокиївському» міфі 
трималися передусім на сакральному коді окультуреної і освяченої природи.

Урбанічно-іронічний Київ Семенка натомість негармонійний і неорганічний. 
Це просто «бі бо бу»! Замість сакральної ієрархії у нічному Києві домінують пере
тини паралелей і сходження меридіанів вулиць, а в цілому — рекламна профа
нація, вогні ілюмінацій і «диференційована геометрія химерних кутів і будов». 
Київ відтак замість золота бань освітлений і структурований навколо профанних 
місць — «фіолетового ілюзіону» кінотеатру, «містичної магістралі» Хрещатика, 
«підфарбованих проституток». Вогні перетворюють місто на камінну химеру («ли
стя — «обезпрозорений аметист», «окреслення будов з защербленими зубцями»).

Іронічний топос Києва творять і українські прозаїки-модерністи. Йдеться зно
ву ж таки про профанний, так би мовити, міщанський, урбаністичний образ 
Києва.

«Він мусив назвати їй кожен горб, кожну церкву, мало не кожен будинок. Та 
Левко виявив мало знання місцевості. Лавру, правда, він назвав, пам’ятник Во
лодимирові теж, а що й горба того звуть Володимирським, він напевно ручитися 
не міг» (с. 20) — так переписує текст Нечуя Валер’ян Підмогильний у романі 
«Місто», а з ним — і цілий «старокиївський» міф. Сакральне значення ще існує 
у назвах, та воно далеке від апокаліптичного культурного міфологізму.

Руйнування міфологічного коду обраного міста у Підмогильного задано з са
мого початку — увага прибуваючих до міста зосереджена на купальщиках, і при
рода, тілесність протиставляються безплотній духовності Києва-Храму. Отже, 
авторське переписування тексту Києва (адже цей виклик задано назвою — 
«Місто») виявляється передусім через звернення до язичницького, а не христи
янського міфу Києва. Київ — місто не прочан, а купальщиків. «З вулиці Рево
люції широкими сходами до Дніпра котилась барвиста хвиля юнаків, дівчат, 
жінок, чоловіків — біло-рожевий потік рухливих тіл, що передчували насолоду 
сонця й води. Серед цієї юрби не було сумних — тут, край міста, начиналась но
ва земля, земля первісної радості. Вода й сонце приймали всіх, хто покинув 
допіру пера й терези — кожного юнака, як Кия. І кожну юнку, як Либідь» (с. 21).

Завдяки зміщенню опозицій верх-низ, сакральне-профанне, центр-пери- 
ферія, ідеальне-еротичне Підмогильний здійснює переписування топографії 
Києва як Святого Міста. Профанація і пародіювання Києва як святого місця ве
дуть до підміни останнього топосом міста в модерному розумінні слова — як пе
ретину урбаністичного несвідомого (феномен юрби) і урбаністичної сексуальності 
(бажання). Руйнування культурного коду Міста-Храму здійснюється послідовно. 
Це передусім іронічне перевертання вектора святий/високий: окрилений мрією 
про прийдешність міст-садів, міст-сіл, Степан Радченко, «сходячи вниз вулицею 
Революції до брудного Нижнього Валу, знімався вгору і вгору, до жагучого ме
рехтіння зір» (с. 42).

Десакралізація усіх локусів, що раніше символізували святість Києва, і зміщен
ня ієрархії розпочинаються від Володимира-хрестителя («зійшли на Володимирсь- 
кого горба до пам’ятника, що зберіг у цьому закутку свій хрест, благословляючи 
ним тепер купання киян на пляжі»; с. 50) та «святих» київських гір, які тепер 
сприймаються осердям темряви й блудної отрути («А там, на горбах, куди лавами 
сходять будинки й женеться вгору широкий брук, у темряві, що зливалася з небом 
і каменем, — там величезні водоймища отрути, оселі слимаків, що напливають уве
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чері сюди, в цей давезний Хрещатий яр»; с. 39). Так — топографічно, зіставляючи 
Хрещатик як магістраль сексуалізованого чоловічого бажання і фемінні за своєю 
природою раніше священні, тепер блудні київські гори, — Підмогильний віднов
лює сексуальну символіку Києва як місця чоловічо-жіночого, власне сестринсько- 
братського. Табуйований еротичний підтекст такої метафорики закладений у ро
довід Києва легендою про Кия, Щека і Хорива та сестру їхню Либідь. Цей сексуаль
ний зв’язок був трансформований бароковою образністю і набув форми шлюбного 
союзу чоловічого Дніпра та фемінних київських церков.

«Низ» і «низове» місто переоцінюються у Під могильного також. Поділ з його 
Академією і братською школою — культурницько-освітні Афіни «старокиївсько- 
го» міфу — в іронічному міфі профануються: «Блискучий центр середніх віків з 
Академією та славетними монастирями обернувся тепер у дрібне торжище, при
тулок крамарів і лайливих перекупок, осередок кустарних виробництв мила, 
гільз, шкіри, оцту і гуталіну» (с. 53). Демонізуються не лише київські гори, але 
й профануються київські печери, ототожнюючись із т. зв. «родинними кабінета
ми» пивничок, місцями втіх і купленої любові. Це спускання героя в демонічний 
андерграунд Підмогильний описує детально: «Постать нечутно схилилась й пове
ла пару крізь ті темні двері низьким проходом, де вогкість та цвіль нагадали 
хлопцеві далекі й ближні лаврські печери, і він здригнув від цього задушного 
повітря, дивним способом спільного притулкам святості й розпусти» (с. 132).

Отже, модерний топос Києва у Підмогильного звернений не до апокаліптично- 
го, але до іронічного й демонічного міфу. За Фраєм, у межах такого міфу міста 
мають форму лабіринтного модерного метрополісу, фемінного за своєю суттю, де 
основні емоційні потрясіння виникають внаслідок самотності та браку ко
мунікації. Не будемо говорити про «метрополіє» (Київ не є ним і сьогодні), але пе
ретворення міста з храму на місце зустрічі і комунікації досить симптоматичне у 
прозі початку XX ст. Воно засвідчує складання модерністського топосу Києва, 
коли місто постає як структурований простір, поділений на квартали, будинки, 
квартири, з властивими їм темпоритмом і ландшафтом. Місто в такий спосіб пе
ретворюється на місце відчуження.

Можна прослідкувати трансформації героя роману «Місто» через зміну місць 
його проживання (хлів, кухня, маленька кімната, «справжня кімната»). Так само 
сюжети роману «Записки Кирпатого Мефістофеля» Володимира Винниченка або 
«Дівчини з ведмедиком» Віктора Петрова (В. Домонтовича) можемо подати в кате
горіях броунівського руху й комунікації кімнат і будинків. Зміна квартир і помеш
кань символізує у Домонтовича не лише устабільнення його героя, але парадок
сальним чином закреслює можливість для нас пізнавати його. Помешкання стають 
зовнішньою маскою, за якою ховається душа Іполіта Михайловича. І це зайвий раз 
підкреслює в романі основний принцип його авангардистської конструкції — не
подібність подібного, неправдоподібність правдоподібного. Найреальнішою ембле
мою Києва стають відтак не вулиці, по яких ходять персонажі В. Домонтовича, а, 
скажімо, тістечка від Фрудзинського, від «Маркіза» чи «Валентина».

Натомість у Винниченка комунікують між собою не люди, прив’язані до пев
ного оточення, але саме оточення. Таке вписування людини в інтер’єр кімнати і в 
топографію київських вулиць засвідчує складання індивідуальної авторської 
символіки Києва. У «Записках Кирпатого Мефістофеля» у розгортанні дії беруть 
участь червоний будинок і кімната Білої Шапочки, а також кімната Клавдії Ми
хайлівни, якій «затишку надають різні ганчірочки, які щось там собі закрива
ють, щось прикрашають, та всякі цяцьки на столику», і квартира, в якій вона 
живе з новонародженою дитиною («лампа, обмотана прозорим, рожевим папе
ром», «шпалери, навпаки, рожеві з синіми квітами», «тепле, вогке, густе 
повітря», пахне «білизною, милом і ще чимсь солодкавим, неприємним»)11.
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Напруження локалізується також у просторі між «маленькою, сумирненькою 
кімнаткою» Олександри Михайлівни і кімнатою Варвари Федорівни («вона си
дить за туалетним столиком і полірує нігті. На столику в срібній шухлядці ле
жать усі причандали манікюра: каламарчики, шіточки, щипчики й тому подібне 
чортовиння»; с. 48). А закохання і обходження з Ганною Забережною значною 
мірою стають процесом впізнавання й освоювання її будинку та її кімнати («Ко
ло вигнутої кушетки, вкритої сіруватим шовком, стоїть Біла Шапочка, спираю
чись на круглий столик. На столику вузька, висока вазочка: в ній дві троянди: 
жовта й густо-червона з соковитими пелюстками, неначе відвернуті яскраві гу
би»; с. 130).

Окрім топографії відособленості людини та випадковості зустрічей, Київ ор
ганізовується також як простір сексуального бажання. У Винниченка, приміром, 
Київ стає мапою розгорненого бажання. Тут, з одного боку, прямі лінії Хрещати
ка і Бібіковського бульвару, по якому то вгору (с. 10), то «легким кроком» (с. 16), 
то перепиняючи «ізвозчика», прогулюється гравець і ловець людських душ 
(особливо жіночих) Кирпатий Мефістофель. «Закоханий у Київ, я блукаю по зе
лених кучерявих шепотливих вулицях його.[...] Я ходжу помалу, смакуючи кож
ний крок, кожний поворот вулиці, кожну свічку на каштані» (с. 111). А ще — 
майже фалічного підтексту набувають його численні входи до кімнат: «Мені 
здається, що я можу ввійти в кожний з цих домів, заговорити з тими людьми, що 
миготять у вікнах, і вони відповідатимуть мені просто, привітно, трохи сумови
то» (с. 185). Це, так би мовити, чоловіча зона міста.

Натомість жіноча зона — це перехрестя (на розі бульвару відбувається зустріч 
з Клавдією Михайлівною), провулок (Біла Шапочка звертає в провулок, та й жи
ве вона у провулку), бічна алейка (саме туди звертає Олександра Михайлівна, 
щоб непоміченою роздати подарунки дітям) і кімната («І ця її (Клавдії. — Т.Г.) ба
лакучість, жвавість так не відповідає тут, у кімнаті, тій соромливо-скромній ма
нері на вулиці»; с. 46).

Ще одним атрибутом модерного образу Києва, окрім десакралізації, дискрет
ності й сексуальності, стає його онтологічна означеність як місця культурного. 
Йдеться не про сотвореність міста, а про місто як місце творчості. Місто в романі 
Підмогильного — це простір, в якому народжується, визріває і розгортається 
творчість, і зокрема формується літератор-професіонал. Міські ініціації Степана 
Радченка, як їх називає Соломія Павличко12, засвідчують не лише перетворення 
патріархальної людини на людину міську, але стають місцем і процесом народ
ження самої творчості. І саме в цьому сенс заперечуваної С. Павличко 
«відповідності між героєм, його реальною біографією й життєвим статусом та 
тим інтелектуальним завданням, яке ставить перед ним автор»13. «Враження 
міста» — це той матеріал творчості і сам процес творчості, які екзистенційно на
роджують модерного митця. Про потребу таких вражень як поле модерної твор
чості свого часу говорили Гнат Хоткевич, Артим Хомик.

Плутаний шлях, який пройшли Радченкові «стосунки з літературою від 
хлоп’ячої витівки до душевної виразки» (с. 161), є текстом його міського еротично
го бажання. Так, творчі і сексуальні романи виявляються одним і тим же текстом — 
міським романом, який пише сам із себе Радченко. Підкорення демонічного, чужо
го, фемінного міста (від ворожої юрби до міської території, метафорично уособлюва
ної Зоською) відбувається паралельно із зростанням його влади — завоюванням ре
дакції журналу і в перспективі — через роман з Ритою — підкоренням Києва богем
ного. І цілком закономірно, що текст про Київ нанизаний на еротичний чоловічий 
стрижень, і в цьому смисл того «сласного» відчуття, яке народжує місто-жінка.

Модерністський топос архітектурного Києва, зокрема у 20—30-і роки, розірва
ний між необароковим образом міста та конструктивістсько-функціональним, що

У КОЛИСЦІ МІФУ, АБО ТОПОС КИЄВА В ЛІТЕРАТУРІ УКРАЇНСЬКОГО
МОДЕРНІЗМУ____________________________________________________________________________ §]_



мав бути адекватним добі тоталітаризму й сталінського неокласицизму. Відповідно 
і той еротично-урбаністичний образ Києва-міста, який відчули і прагли відтворити 
українські літератори доби модернізму, суперечив новостворюваному радянському 
міфу про Київ — «матір городів руських» і «колиску трьох братніх народів». Мате
ринсько-інфантильний симбіоз (матір, покладена в колиску) мав визначати топос 
міста. Так «старокиївська» метафора міста-храму набула нового ідеологічного за
барвлення — Київ був приречений лишитися в колисці міфу. 1 11
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раїні табірних видань статей і кореспонденцій, які є цінним першоджерельним ма
теріалом для історії національної журналістики.



Володимир ВИННИЧЕНКО

1934
січня. В «Ділі»1 в трьох числах стаття П. Феденка2 «Філософія» пана 
Винниченка». «Соціяліст» на сторінках соціялістожерної газетки 
злісно лається за те, що я заявляю себе комуністом. Всі помилки 

національної політики большевиків це є, за його словами, «гріх Винниченка». 
Мене, мовляв, послухалась молодь, поїхала на Україну, почала працювати з рад. 
владою, а її похапала та влада й позасилала в тюрми та каторги. І це — мій, мов
ляв, гріх і я повинен нести за це відповідальність.

21 січня. «Праця»3 прислала вирізки з фашистських укр. газет про мене. Те
пер уже в мене жінка — багата жидівка.

11 січня. Глущ одержав листа від Кавуна, в якому той пише, що хочуть купи
ти у Львові мої два малюнки з вистави: квіти й автопортрет. Квіти хоче купити 
якась прихильниця моєї літературної діяльности, а автопортрет придбати якесь 
робітниче товариство. Обоє покупці просять знизити ціну. Я відповів, що 
робітникам віддам за стільки, за скільки вони самі схочуть і зможуть дати...Але 
головне в приписці, що під час виставки біля моїх картин треба було тримати вар
ту. Через те, що політичні вороги хотіли знищити мої праці? Всі ми схиляємося 
до цієї версії. Наші патріоти, що так вболівають за відродження нації, за її роз
виток, за культурні досягнення, вони готові зірвати невинні полотна й потоптати 
їх ногами, бо вони написані рукою їхнього класового ворога. І тут, значить, ук
раїнська маленька рахітична буржуазія виявляє себе як слід.

З лютого. Лист до Глущенків (обох). (З огляду на те, що помічається в них 
зміна ставлення до нас (після ворожих виступів радвлади), що, видно, їхній інте
рес примушує їх на цю зміну, ми пропонуємо на деякий час перервати наші відно
сини, що, розуміється, буде їм тільки на користь).

Розуміється, вони зроблять для форми спробу довести, що ми помиляємось, 
але настоювати не будуть і почуватимуть напевне задоволення. Адже це їм 
зміцнить їхній заробіток при торгпредстві. А за якусь пару тисяч хіба не можна 
й батька рідного продати. *

* Продовження. Початок див. у №№ 3, 4, 5 за 2000 р.



4 лютого. Україна може пишатися: вона виходить на кін міжнародної акції — 
її «великий син» Ставицький сколихнув усю Францію і весь світ. Шахрайство аб
солютне, ще ніколи не роблене ніким і ніде, нечуване. Правда, герой не зовсім ук
раїнець, тільки родом з України, з Слободки під Києвом, але все ж таки просла
вив саме ім’я України. Вже й книга є про нього «Життя і смерть Ставицького».

9 лютого. Коха зустріла Глуща. Спробував виясняти відносини і проговорив
ся, що запитував у Радченка, чи можна підтримувати відносини з нами. Той йо
му дозволив. Отже було так, як ми й гадали.

11 лютого. Цікаво дуже, чи вистачить сміливості у «Праці» надрукувати мою 
статтю «За яку Україну?»4.

15 лютого. Лист до Сірого5. (Прохання вислати Чехова і Троцького «Історію 
рус. революції». Поради фрукторьянства).

18 лютого. Підсумок фрукторьянства: 1) зникнення лоскотання й поколюван
ня в лівій пахві ноги; (артрит, склероз). 2) зникнення «комашок», щеміння в но
гах, а надто в лівій; 3) зникнення колючого болю від рухів під лівою лопаткою; 
4) зникнення перебоїв серця; 5) зникнення неладів у функції шлунку; 6) зменшен
ня болю і мертвіння в правій литці; 7) покращення зору на 1/3; 8) зникнення од- 
рижок і печії; 9) збільшення чулости і сили статтевого акту; 10) зменшення траж- 
ливої нервової реакції; 11) хвилі радості життя; 12) помітне погустішання і по
темніння волосся; 13) зникнення на лиці під лівим оком невеличкої бородавки.

23 лютого. Все частіше й частіше виникає думка: чи не стати твердо й рішуче 
на шлях ленінців-большевиків. Сталінський комунізм, здається, сам себе загнав 
у такий кут, де немає йому самому чим дихати! Як саме ставиться ленінсько- 
большевицька течія до нац. питання 2) чи є даний момент великої небезпеки для 
СРСР од війни показаний для розбиття сил? Бо хай навіть невеличка, але певна 
група комуністів одкололась би від партії (надто в Галичині), вона б мусіла зай
няти певні позиції щодо правлячої партії. Троцький і його група були присилу
вані ще з перебування в партії й СРСР зайняти опозиційні позиції. їм тепер одмо
витись од них неможливо.

2 березня. Бабрається капіталістична Франція в своїх шахрайствах, убийст
вах, крадіжках, підкупах. Самі утворюють цей бруд і самі кричать про занепад. 
Добре в СРСР — там про такі справи не кричать, бо там урядовий крадіж, хабар
ництво такі звичайні, що був би дивним крик обурення, а не мовчання.

20 березня. Вияв інстинкту самозбереження або життя: приємність у свідомості 
своєї сили чи цінности, якої б якості та цінність не була. А надто цей інстинкт бу
ває задоволений, коли є свідомість своєї сили в інстинкті роду. Поєднання цих 
двох сил виявляється в комуні організму, в чутті гармонії, себто радости, веселос
ти, майже щастя. І надто цінні такі стани людині, що за старим рахунком вже до
сить літня. Маючи шостий десяток років, спостерігати, як представниці іншої 
статі, жінки, пильно позирають на тебе, як очима шукають твого погляду, як ув 
очах пробивається їхня оцінка твоєї сили й цінности — це приємно.

21 березня. Особливо смішить одна думка: як наче навмисне спряглися аж три 
націоналізми, щоб не дати мені висловити мої оці незакінчені думки. Руський 
націоналізм розстріляв би того, хто б на Великій Україні надрукував мою статтю 
«За яку Україну?», в якій я кажу, що треба бути за Україну радянську, 
соціялістичну, комуністичну. Радянська влада просто розстріляла б того, хто 
надрукував би цю мою страшну думку. Польський націоналізм не розстріляв би, 
але він просто не дозволяє надрукувати цю думку. Український націоналізм не не 
дозволяє, а просто б’є.

24 березня. Лист від Кохи. Приїхала Маруся Глущ. Й прийшла до нас. Конче, 
видно, хочуть вони повернути колишні відносини. Навіщо їм це? Коха вбачає в 
цьому щось більше за матерьяльний розрахунок.
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25 березня. Глущ казав, що його любов до нас і спрага нас бачити дуже велика. 
Ми щось інше думаємо з цього приводу. В кожному разі його буде попереджено 
про мій виступ. Але дійсно, чи це його злякає? Коли він є сексот, як каже Коха, 
то йому треба бути в «приятельських» відносинах з нами, щоб бути в курсі того, 
що діється у нас.

14 квітня. Відновлення відносин з Глущами. Здається, відчування ними роз
риву відносин щиро болюче. Маруся весь час плаче і навіть у розмові з Кохою по
чинає плакати, що з нею майже ніколи не буває і що змиває з неї фарбу, а цього 
жінка дуже не любить допускати, треба дійсно серйозної і невтримної туги, щоб 
вона не змогла втримати сліз.

17 квітня. Бідний Троцький: він собі притулився в Барбізоні, в лісі, в глухо
му куточку; він жив як в’язень під охороною озброєних секретарів, грат, замків. 
Він тихенько працював собі, готував революцію і напевно помаленьку хворів на 
декілька хворіб. Все йшло добре, праця, революція, хвороби, в’язниця була як 
всяка в’язниця. Але трапилось непередбачене непорозуміння (розрив — неперед
бачений) і все пішло шкереберть, міністр вн. справ викидає його з Франції за го
тування революції і йому тепер треба кидати барбізонську тюрму і шукати іншу, 
де він міг би заховатися від замахів мстивих білогвардійців.

21 квітня. Віз[ита] Глущів. Вигляд у Глуща вимучений, лице темносіре, ви
раз утоми. У Мар[усі] болять її косточки і самі ноги.

22 квітня. В рад. газетах покаянний лист X. Раковського. Трудно, звичайно, 
судити, чи щиро людина робить такі признання, які при найменшій нещирості 
роблять її в очах інших трохи не підлою. Він тепер переконався, що все, що роби
лося Сталіним, є правильне, а те, що висувала опозиція, було невірне. Сталін є 
втілення послідовности, погодження слова з ділом (себто чесности з собою). Ой, я 
маю приклади в галузі нац. питання, за які можу ручатися головою. І ці прикла
ди кажуть мені, що тієї чесности з собою, про яку пише Раковський, не так уже й 
багато є в Сталіна. Отже, помиляється Раковський чи Сибір його примусив пока
ятись у своїх помилках, чесности Сталіна і злодійстві Троцького?

18 травня. З України до Галичини приїхала вчителька, яку взято на інтер- 
вью. Вигибло немовби мільйони з голоду. Голод і тепер є! Нищення української 
інтелігенції, кастрування укр. мови в діловодстві, в установах, університетах — 
немовби починається перехід на навчання руською мовою, себто русифікація. 
Укр. мови на вулицях уже не чути. Отже... контрреволюція? Щось підозріло чор
но малює «вчителька».

— А Постишев6 ( і це, очевидно, навмисно), в рад. пресі підкреслено його 
ініціативу ставити найбільший в СРСР пам’ятник Шевченкові. Для чого? Щоб 
нагадати окремішність «хахлов» од общерусской нации?

19 травня. За бідним Троцьким журналісти ганяються дійсно як за страхови
щем Лох-Heca7. Так що в якійсь газеті вже пробігла чутка, що він хотів одібрати 
собі життя. Дуже несподіваного і неймовірного в такій чутці немає.

21 травня. Політбюро ретельно шукає забезпечення свого існування від 
капіталістичного світу. Воно не боїться, вступає в Лігу Націй, ту саму, яка ще так 
недавно малювалася націям Союзу як гніздо розбишак, спеціяльно створена на по
гибель СРСР. Добре не мати ніякої критики в краю, кажи, що хочеш. Правда, що 
саме кінець кінцем дасть така політика, це буде видко потім. В кожному разі, зару
чившись пактами з учорашніми «бандитами» й душогубами соціялізму, творці 
радполітики безбоязно можуть поводитися з своїми надіями. І розуміється, повод
ження це не багато чим одрізняється від усякої великодержавницької політики 
держави, яка хоче себе захистити і зберегти панування над націями підлеглими.

23 травня. Калінін8 сказав, що руської мови треба вчитися у... Сталіна, бо 
Сталін найкраще знає руську мову. Боже мій, чого тільки не знає Сталін і чому
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тільки совітські люди не повинні вчитися від нього. Тільки чесності й щирості, 
здається, там не хочуть учитися. Чому? Тому, що в Сталіна не можна вчитися 
цьому? Чи й це він найкраще вміє? А чому ні?

25 травня. На Далекому Сході йде гарячкове готування до сутички. Больше
вики підвозять зброю і харчування на кордони Манчжурії та прокладають 
залізницю. Європейські буржуазні держави зовсім не такі дурні, як то в’являють 
собі мудрії з Політбюра РКП: вони не хочуть не тільки підставляти свої груди під 
удари представників СРСР, Японії й Німеччини, але, напевно, й якимсь іншим 
способом захищати Москву. А Москва, видко, покладала багато надій.

31 травня. Важне зрушення в психіці. Годі скиглити, годі жалітися самому 
собі й іншим, що тепер душить, убиває руський націоналізм. Нічого ні дивного, 
ні цікавого, ні надзвичайного не буде в тому, коли він дійсно задушить. І мені від 
того ніякої ні чести, ні заслуги не буде. Ні честь і заслуга буде, коли він мене не 
задушить, коли я не дамся задушити. Не тільки не дамся, але й збережу свої си
ли, ще розвину, побільшу їх, коли творитиму цінності навіть у цих умовах. Оце 
буде й цікаво і корисно як колективові, так і мені самому. Отже зрушено і годі — 
до праці й боротьби.

8 червня. Всім що далі, то стає гірше! Тільки Глущам що далі, то краще. Що 
значить бути прихильним до соціяліст. влади, не будучи навіть ніяким 
соціялістом.

19 червня. Підозріла ласка «агента реклями» до Глуща: той дав йому білети 
1-ї кляси до Ніцци, то знову білети до Берліну. Глущ дає наївне пояснення: цей 
агент має на ньому тисячі франків. В чому тут річ? Тепер Глущ повернувся до 
Берліну, куди їздив «на опілки» (спілки?) Далі має білет до Ніцци. Потім, оче
видно, матиме ще. Справа, мабуть, у тому, що Глущ дає тому агентові замовлен
ня реклями замарно від СРСР, а «совіти» платять так, що хабаря можна дати 
якого хоч. Справа проста і дуже звичайна.

20 червня. Маленькому друкареві дуже подобаються мої малюнки і він запропону
вав мені подарувати йому один за 100—200 фр. Глущ йому теж «подарував», але за 
видання книжки про нього. Глущ гадає, що цей тип через любов до його картин зро
бив цей обмін. Ні, це через те, що Глущ дав йому замовлення на катальог од СРСР. 
Видання його книжки було все тим самим хабарем, які Глущ одержує натурою.

21 червня. Глущ дав якомусь Князевському з Торгпредства, товаришеві Рад- 
ченка, очевидно з ДПУ українцеві, мою брошуру «За яку Україну?». Хлопцеві 
(йому 29 років) стаття немовби дуже сподобалась («сильна річ») і він попрохав 
Глуща добути штук 5 її, щоб одіслати в суботу з дипломатичною поштою на Ук
раїну для ДПУ, Політбюра і взагалі для начальства, яке нікуди її не пустить. Він 
гада, що на Україні зараз же в пресі з ’явиться щось про мене. Навряд. Навіщо це 
їм? Хіба знову будуть змушені якось реагувати на чутки та поголоски про свару 
серед партійців. Побачимо.

22 червня. Політбюро постановило перейменувати наркомат війни на нарко
мат оборони. Вся річ, мовляв, у назві. Тепер, коли переіменовано на «оборону», 
весь світ повірить, що більшовики не хочуть війни (так щиро не хочуть, що аж 
наркомат свій переіменували). І через те, значить, ніхто не посміє нападати на 
них тою війною, якої вони так дуже не хочуть. Наївність? Переляк? Дурість із пе
реляку? Вважання за наївних і дурних (весь світ?). Віра в слова, в крейдяні лінії?

27 червня. Чогось український уряд хапається переїхати з Харкова до Києва. 
В чому річ? Що Москва хоче цим зробити? Чого досягти? Навіщо таке хапання, 
подібне до тікання? Загадкова річ. Невже війна має бути так швидко і то з-за 
Дніпра? І то хочуть русифікувати Київ, «зміцнити собі тил»? Розумна політика.

28 червня. В усяких обставинах, при всяких умовах, прагнення спокою, здо
ров’я, рівноваги сил — щастя. Життя для життя, а життя — прекрасне.
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29 червня. В Москві чіпляються до всякого офіціяльного випадку, стараються 
«бавитись». Скрізь одчиняють нові ресторани з джазом, з фокстротами, винами, 
найкращими «мастерами кухні». «З’їзди» в цих ресторанах бувають з 11 год. ве
чора і танці так годин до 5 ранку. Хто гуляє? Очевидно, ті, що мають змогу пла
тити скажені гроші за вина, за ікри, за твори «майстрів кухні». Себто? — А там, 
на околицях столиць і на околицях Союзу люди їдять людей. Які ж то люди? Оче
видячки, ті, що не можуть платити за твори «майстрів кухні» й танцювати фокс
троти. І це через 17 років «будування соціялізму». Коли це є через 17 років і що
року різниця між тими, що можуть і що не можуть, стає видкіша, виразніша, од- 
вертіша, то що ж буде ще через 17 років? І чи варто було стільки крови пролити, 
щоб прийти до такої банальности?

1 липня. Зустрівся вчора з О. Шульгіним9. Зустрілися через 16 років. Сказали 
кілька слів на тему війни, большевиків, попрощались і розійшлись.

7 липня. Прочитав, як голову з ’їзду укр. рад. письменників Кулика одпоюва- 
ли молоком од сп’яніння. «Творці нового життя» так перепилися від радощів, що 
до них завітав заступник бога на Україні, Постишев, що виникло люте пияцтво 
(мабуть, з самим заступником бога). Розуміється, ці «будівничі нового життя» не 
будуть себе за це називати контрреволюціонерами і руйнівниками життя. Вони 
мило посміялися з голови з’їзду письменників, якого одпоювали молоком. Жа
люгідні вони всі разом зо своїм богом і всіма його заступниками: вони навіть не 
розуміють, які вони злочинці супроти того нового життя, яке вони мають пре
тензію будувати.

15 липня. Руські газети (тепер уже без різниці: совітські й білогвардійські) 
удають, що не розуміють, чого ні Німеччина, ні Польща не кидають приставати 
до Європи. І руські білогвардійці, і руські комуністи подають одні одним руку в 
питанні про захист «русской земли», «русской родины», від якої і поляки, і німці 
хочуть одірвати шматок — Україну. І скільки цих білогвардійців буде перепуще
но руськими комуністами для цього захистуї І скільки українців буде знищено!

18 липня. У нас на Україні за революцію вже був один Павло на прізвище і на 
факт — Скоропадський10. Він правив Україною в інтересах єдіної-неделімої Росії. 
Він за це дійсно скоро впав. Тепер є другий Павло, який теж править Україною і 
теж, здається, в інтересах єдіной-неделімой. Він зветься Павлом Постишевим, але 
чи не переіменує його історія на Скоропадського (або хай буде — Скоропадова)? У 
кожному разі для западення революції й радвлади він працює добре, хай тільки 
вибухне війна з Японією, тоді його заслуга виявиться на всю широчінь.

12 серпня. Все частіше з’являються звістки про нові явища в побуті радсоюзу. 
Згага веселощів, доброї їжі, питва, кохання, танців, гарного вбрання, комфорту. 
І одночасно епідемія крадіжок державних, шахрайств, спекуляцій. І тут же ще 
дужчий голод і злидні. І мимоволі за страхом повертається питання: невже це 
кінець революції? Невже це — спадання в контрреволюцію, в реакцію, в самоза
перечення? Невже оті незчислені тяжкі жертви мільйонів людей були надарем
не. Чи краще сказати на те, що якась графська гидь могла розкошувати, амо- 
ралізуватись і деморалізувати?

22 серпня. А Горького величають й вихваляють, Горького з наказу його велич
ності «благодарное население» і корпус письменників возносять до таких висот, 
до яких ніде й ніякого письменника не возносили. От, мовляв, як ми, ваша велич
носте, уміємо нагороджувати наших службовців. Горький, мабуть, тішиться. Але 
коли в нього бувають хвилини чесности з собою, як йому повинно бути соромно.

— Постанова: наш Закуток повинен бути місцем праці й здоров’я не тільки 
для нас, але й для всякого, хто житиме в ньому. Через те всякий гість, якого ми 
запросимо чи який сам навалиться на нас, повинен приймати наш спосіб життя, 
себто годуватися тільки фруктами та сирою городиною і працювати в саду чи на
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городі не менше 4—5 год. на день (для слабосилих) і по 5—6 годин для здорових. 
Хто не може прийняти такої конституції, той не може бути мешканцем Закутка 
навіть на один день.

24 серпня. В СРСР відбувається з ’їзд всесоюзних письменників. Самохвальст
во, самозвеличування дійсно рекордні, тут дійсно наздогнали й перегнали всіх 
хвальків, брехунів, реклямистів на всьому світі.

27 серпня. Бажання написати листа (чергового!) до Сталіна й членів Політбю- 
ра ВКП КПбУ — все більше визріває. Насамперед, може, він дасть яку-небудь хоч 
би й крихітну користь справі соціалізму (олтар Гурту). А по-друге, дасть мені за
спокоєння, оформлення тим аргументам, які кубляться в мені без ладу.

13 вересня. Українське питання знову випинається в німецькій зовн. політиці. 
План «усамостійнення» України Польщею й Німеччиною, очевидно, не тільки не 
залишений, а, навпаки, зміцнений. Поводження німців й поляків у питанні 
Східної України доводить це досить виразно. Очевидно, справа тепер тільки за 
японцями, треба щоб вони почали зі сходу, тоді німці й поляки робитимуть своє 
із заходу. Так, укр. націоналістів на чолі з Коновальцем викинено з Німеччини, 
але в Гітлера є Скоропадський, фігура досить зручна для майбутніх плянів. Та й 
Москва старається для цих плянів. Якнайкраще своєю нацполітикою на Україні. 
Достарається...

14 вересня. Переїзд Глуща на Україну немов би вирішений ним остаточно. Та 
чи ним? Чи не начальством, яке звернуло його увагу на те, що чи би, мовляв, уже 
й на Україну їхати, годі сидіти по буржуазних Парижах. І хоч-не-хоч мусив дур
ний Глущ заявити, що він з великою охотою поїхав би, але... але не має засобів на 
переїзд. Та начальство сказало, що на переїзд йому дадуть засобів. Отже... через 
тижнів 3—4 буде вже відповідь (напевне прихильна), а через місяців 6 він уже 
має бути на Україні.

23 вересня. Нові картини Глуща. Дійсно, він правду сам про себе сказав: нема 
куди далі йти. Так, мало посувається вперед: все ті самі пейзажі, ті самі фарби, та 
сама «невтральність» психічна цих пейзажів. Вони не живуть, не дихають наст
роями, почуттями ці пейзажі. Фарби, правда, виразніші, жвавіші, яскравіші. Ні, 
видно, є бажання щось нове — психізм. Новий малюнок — жінка в жаху. Вираз
но під впливом мого «все, що полишилося», це помітила й Коха. Шкода, що нема 
ініціятиви.

25 вересня. Остаточно постановлено: не посилати листа до Сталіна і К°. А скла
сти його для архіву і колись показати Сидорові Івановичу. Хай колись неухваль- 
но похитає головою на поводження цих нехороших хлопчиків. Та й годі.

29 вересня. Цілий день стоїть у пам’яті звістка з СРСР: на Україні не припи
няється нац. боротьба. Постишев виголосив промову в Києві, в якій жалівся, що 
укр. «націоналісти» прагнуть «партикуляризму», себто прагнуть того, чого не 
перестануть прагнути всі пригноблені. І ця звістка цілий день схлюпуе радістю 
серед каламуті: значить, не задушені до краю прагнення нац. відродження, зна
чить, є боротьба, значить, є й надія на перемогу.

1 жовтня. Перед нашим виїздом Глущі стараються бути з нами милими й 
уважними. Шкода, однак, вони навчилися бути такими так пізно. Маруся 
боїться переїзду в СРСР. Боїться бути там сама наодинці з Глущем, наодинці без 
ніжности і ласки. Його безчулість і тяжкість характера вбили в неї всяку чулість. 
Вона збайдужіла до всього, навіть не почуває себе жінкою і їй здається, що вона 
ні в кого не може закохатися і нікого відчувати як мужчину, не відчуваючи, оче
видно, вже й самого Глуща.

З жовтня. Виїзд з Парижу.
12 жовтня. На жаль, різні дані та інформація про СРСР доводять те, що я й 

гадав увесь час: червона армія ні до чорта не годиться — тільки страшна та силь
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на в показах. СРСР все тільки в показах, а в дійсности в жалюгідному стані. Че
рез те й таке гіпертрофічне самохвальство, що немає дійсних цінностів.

1935
2 січня. А «там» усе б’ють, розстрілюють, убивають винних і невинних. Не про 

щастя колектива ці люди думають і дбають. Ні, ця мета затулилася ближчим, 
«важнішим» — втримати владу і винищити всіх, хто робить на неї замах.

3 січня. Після розстрілів і розгромів українців, білорусів та інших «інородців» 
під приводом боротьби з тероризмом, тепер взялися за євреїв. Починають з по
громів у Ленінграді немов би за Кірова1. Так, мовляв, руський пролетаріат 
об’єгорював Кірова, що в одчаю б’є всіх, кого правдиво чи неправдиво вважає за 
ворога. Бідний пролетаріат. Чого тільки йому не накидалося. Та й чого тільки ще 
не накинеться.

6 січня. Нова релігія.
5 лютого. Серйозно думаю про видання «Щастя» на фр. мові. Коли ніяке ви

давництво не візьметься (А це напевне буде так), то я видам сам. Треба нарешті 
дати гідну відповідь на всі ці наклепи всяких Любченків2, Феденків і ін. Та й са
ма ж річ, може, чогось варта. Та й чи маю право мовчати, коли маю що сказати 
людям?

4 березня. Ще одна звістка про розвиток нерівності в СРСР. Поки що ця 
нерівність це... так би мовити, побутова, нерівність у розподілі і споживанні. Але 
чи це й не є найсуттєвіше, найдошкульніше в нерівності? Важко не те, що одна 
людина має більше за другу, а те, що вона більше і краще споживає.

24 березня. Лист від Марусини (Глущ через місяців два виїжджає до СРСР), во
на поїде туди восени. Отже, Глущ не боїться сучасного антиукраїнського курсу 
політики. Правда, чого йому боятися: національним почуттям він не хворів і, 
здається, не захворіє. Здається, соціальний інстинкт у нього майже зовсім атро
фований. В кожному разі коли вважати його малярійство за слабенький вияв соц. 
інстинкту, то він цілком підлягає інстинктові індивідуального і ці вияви тільки 
для служіння цьому інстинктові. А звідси вже походять і всі інші якості Глуща. 
Через це можна бути цілком певним, що його ні не зашлють нікуди за 
«націоналізм», ні в концлагерь не посадять. Глущ і сам це знає і через те так 
сміливо і без вагання їде саме тепер і на попередженння уваги не звертає. Але че
рез це ж саме отой самий бог Іванище3, до якого він не має побожности, ніколи не 
визнає його за свого улюбленого сина — і за життя своє Глущ не зазнає любови 
Іванища. А через це він бідний і убогий, незважаючи на ласку начальства, якої, 
мабуть, доб’ється.

ЗО березня. Московські большевики, рятуючи свою шкуру, вигукують «тости» 
за соціалізм, короля, п’ють за його здоров’я і всі встають як проголошується 
вітання королеві. Розуміється, «соціялізм» дуже цінна річ і рятувати його треба 
всякою ціною навіть співом «Боже, царя (короля) храни». Але чи дійсно цим ря
тується така річ. Чи не рятується цим щось інше, подібне, рідне до нього. Ну, хоч 
би... сталінізм?

5 квітня. Зроблено тестамент — обома нами. На випадок смерти, за
повідається все майно тому з нас, хто лишиться живий. Коли ж і цей помер, то 
майно наше повинно перейти до Укр. Академії Наук з тим, щоб вона на гроші з 
майна пропагувала ідеї, висловлені в «Щасті». Коли б Академія Наук чогось не 
могла цього взяти на себе, повинен скластися спеціяльний комітет для цієї самої 
мети. Ніяких релігійників і обрядів при похованні нас не повинно бути.

10 квітня. Думання над «Одвертим листом до Сталіна і Політбюра ВКП»4. 
Ідея головна: єдиний фронт в СРСР з усіма, хто хоче боронити революцію. Зокре
ма на Україні зміна нацполітики виразна, рішуча, недвозначна. Звичайно, від
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думання до написання дуже далеко. Щоб написати, треба вірити в реальність і 
корисність такого листа. А віри такої саме й немає... Нащо йому єдиний фронт з 
масами, коли він себе забезпечує пактами. Треба вірити, що Політбюро дійсно 
тільки інтереси соціалізму має на увазі, коли діє. А вірити в це якось...

20 квітня. Все про Глущів думаю, сильно вразила мене їхня активність. Глущ 
виступає на зібраннях і докоряє революційному фр. письменникові Мальро5, що 
в того... не все гаразд, що він — комуніст. Це — Глущ! Боже мій, «дійсно, чуда 
творять большевики!» Той самий Глущ, у якого атрофовано навіки соціальний 
інстинкт, який абсолютно байдужий до якого-будь соціалізму, Іванища. Той 
Глущ докоряє Мальро.

7 травня. Політбюро 1 травня настрашило на кулаки ярмулку, аби налякати 
розбійника — Гітлера. Танки, літаки, дирижаблі, паради, промови, загрози. А 
самі трусяться і шукають, за чию б спину сховатися. За Чемберленівську (ко
лишнє опудало 1 травня) не пощастило, так хоч за Лавалівську. Та ой, і ла- 
валівська не буде така дурна, як то гадають кремлівські мудрії.

8 травня. Сталін залицяється до безпартійних і п’є за їхнє здоров’я. (А на 
Троцького, Каменева і Зінов’єва6 робляться карикатури-опудала, які 1 Травня 
перед юрбою кричать: «Ми торгуємо робочим класом!». Отже до щирого єдиного 
фронту — далеко. Швидше єдиний фронт з ворогами соціалізму, ніж з його над
то значними захисниками і творцями.

21 травня. Загинув велетенський літак «Максим Горький»7. Чи не є це перст 
божий? В СРСР, здається, більшість того, що там робиться, немовби для 
соціалізму є просте штукарство, декоративний, велетенський обдур людства. 
Здається, нема ще твердої певності, що це — дійсно так, не хочеться думати, що 
так. Але багато є ознак, які показують, що там не тільки для стратегії робляться 
різні дивні діла, що не буржуазію мають дурити, а що дурили весь час світовий 
пролетаріат. Побачимо, що далі буде. Гітлер примусить цих людей викрити своє 
справжнє обличчя. І за це можна справді сказати «Hail Hitler».

22 травня. «ПН» з задоволенням передруковують кореспонденцію з «Neue Fr. 
Presse» про «патріотизм» Сталіна і К° . Немов би викрито «троцькістську змову» 
в секретаріаті ЦИК, немов би мають вислати з Москви 100 000 — 600 000 чоловік 
опозиції. Коли це факт, то виникає маленьке арифметичне завдання: в Москві є
2 млн. мешканців, біля мільйона (600 тис.) мають бути вислані через опозицію. 
Питається: який процент опозиції в усьому СРСР має бути висланий? Рішення: 
всього в СРСР є 160 млн. Опозиція (виразна, варта висилки) є на 50 %. Значить, 
повинно бути вислано 80 млн. Чи не забагато навіть для такої дубово-бетонної на
тури, як «нашого рідного, єдиного, геніально-божественного»?

24 травня. Вся буржуазна і небуржуазна Європа зрозуміла промову Гітлера 
правильно: забезпечення безпеки на Заході, всі гарантії йому, врятувати світ од 
комунізму, за можливість іти походом на СРСР. В Англії, здається, задоволено 
потирають руки, у Франції нерішуче чухаються, а в СРСР теревенять і танцюють
3 буржуазними дипломатами.

25 травня. «Человек — это звучит гордо», — сказав колись недоук Горький. І 
ця недоучність його так і лишилася на віки в ньому і у його «афоризмах». І він 
так і не побачив усієї смішності свого «человека» і ницості в багатьох і багатьох 
галузях перед тими тваринами, перед якими він почував себе «гордо». А я б йому 
і багатьом його шанувальникам порадив би повчитись у Нігреток8, повчитись 
скромно, поштиво і вдячно.

29 травня. Розенберг9 і Скоропадський організують «усю» укр. еміграцію. 
Так повідомляють газети. Побачимо, хто не спокуситься милостям Розенберга та 
Скоропадського і лишиться на позиціях незалежності і непідкупності.
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5 червня. Лист від Рудницького10 (Все таки сперечається про чуда пророка з 
«Пророка». Це йому найголовніше з усієї п’єси. Цікаво, що вдруге вже 
нічогісінько — про аналогію з большевизмом).

11 червня. Бешування молодого винограду і обдумування «Бога-Іванища»11.
16 червня. Сьогодні вперше по-справжньому стало сумно за Глущами, що 

виїжджають. Чи побачимо коли цих людей, з якими прожито шматок життя? 
Що чекає їх там, куди вони їдуть? Розчарування чи очарования? Боюсь, що пер
шого буде більше, ніж другого, хоч вони й невибагливі на громадські досягнення.

17 червня. Прочитав статтю Животка12 про «За яку Україну?». Тон коректний 
і за те вже тепер треба дуже дякувати. Йому здається, що я помиляюсь, кличучи 
стояти за рад. Україну. А я думаю, що він помиляється, кличучи стояти за Ук
раїну «самостійну». Коли б Україна, за яку я кличу стояти, була дійсно радян
ська і дійсно в союзі з іншими радянськими] і союз[ними] республіками, то вона 
була б безмірно самостійніша за його самостійну Україну. Біда всіх моїх опо
нентів у тому, що вони прокляті тільки національним моментом, а соціяльний за
лишають або зовсім на боці, або так слабенько черкають об нього крильцями своєї 
думки, що воно навіть не поморщиться. Відповів би я своїм опонентам. Та де? Не
ма в мене права голосу, ні волі слова.

22 червня. Совнарком СРСР постановив (розуміється з наказу Політбюра ВКП) 
видати на фр. мові промови Сталіна, Молотова13, Ворошилова14 і продавати їх по 
дешевій ціні для, мовляв, франко-радянського зближення. А потім так само ви
давати твори руських письменників на фр. мові і... продавати? Та ще в сотнях ти
сяч примірників. Цікаво, чи розійшлось би тих творів хоч по одній тисячі 
примірників, коли б вони тут не роздавалися, а продавалися. Не кажу вже про 
Сталіна й інших.

28 червня. В Парижі засідав конгрес захисників культури, людей, що мають 
по всьому світі захищати культурні цінності, сприяти їх творенню, допомагати 
творцям їх. Та тільки не українських. Українським творцям культурних 
цінностів — Соловки15, Сибір або вигнання і тризуб у руки, а не перо. Тут ні за
хист, ні допомога «не полагається». Смішно мені читати промови й резолюції цих 
тупих європейських інтелігентів, яких так історично, так грандіозно дурить 
Москва.

5 липня. Перечитування й редагування для Америки «Покладів золота»16. 
Після критики радянського рецензента, так само як і колись після критики мого 
першого критика, я сховав цю працю десь у глибині себе і постановив, що ця річ 
невдала, що не варто нею займатися. Та й тепер, вибираючи, що саме запропону
вати Америці, я зупинився на «Покладах золота», власне, через те, що вважав їх 
за слабку роботу. Але читання її викликало в мене чуття конфузу й каяття перед 
цією річчю, вона ж бо ні трішки не гірша за інші, які вважаю за вдаліші. Це зро
била дурна критика дурного радянського підлабузника.

— Кольцов17, радянський журналіст, у промові сказав, що у них є багато де
фектів, але зате нема одного: «подхалимства». Як у людини вистачає цинізму, 
нахабства сказати таку всім відому, всіма запльовану протилежність того, що він 
сказав.

10 липня. Хотів би я все ж таки, грішний чоловік, знати, чи були б Ж ід18, Бар- 
бюс та інші такими непохитними, обожайними Рад. Союзом, коли б їхні твори 
там не видавалися, коли ж ні одної копійки вони звідти не одержали. Незвичай
но цікаво було б знайти такого письменника. Та навряд чи знайдеться.

15 липня. Констатовано пропажу ще двох щоденників (за 1927 і 1928). 
Підозріння впало на Глущенка. Ніхто, крім нього, не міг цього зробити, ні одна 
душа до кн[иг] не могла підступитися. Він під час перевозу меблів був у кабінеті, 
одчинив стола і вкрав. Для чого? Щоб дати ГПУ? — Треба написати йому негай-
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но листа. Але лист вийшов такий «страшиш», що, як сказала Коха, після нього 
треба тільки застрелитись. І це зупинило відсилку його. Але це не розв’язало пи
тання: Глущ чи не Глущ украв. І коли так, то для чого: для ГПУ чи для себе, щоб 
потім використовувати?

16 липня. Переконання, що Глущенко вкрав два щоденники і дві записні 
книжки психічно стверджуються всіма міркуваннями. Коли їх украдено, то 
тільки Глущенко міг їх украсти. Він же сам признався, що взяв зшиток з моїми 
рисунками. Тоді ще він міг признатися, але про книжки, розуміється, не міг.

— Наша доба знаменита своїми імітаціями, ерзацами. В СРСР добре імітова
ний ентузіазм називається ударництвом, потім почав називатися «отлічничест- 
вом». Як буде далі — хутко довідаємось.

18 липня. Лист від Марусі (Ділові, сухі каракулі про ім’я пацієнтки Кохи. 
Ніякого вже повідомлення, що «Коля напишет»).

— Лист Марусі остаточно нам малює моральну постать цієї людини: все ради 
матеріального] інтересу, нічого вище за гроші в житті немає. Ніяких переко
нань, ідей, поглядів (щирих, своїх), ніяких цілів, ніяких амбіцій, ніяких 
друзів — все продасть за матеріяльний інтерес і вигоду.

22 липня. Іванище — це велетенське Страховище з мільярдами помачок, 
клітинок, найскладніших органів і всевидячих очей, всечуючих ух, всемогутнє, 
всеблаге, всемстиве й всеправдиве і всебрехливе. Воно є найвище знання і най- 
дурніша забобонність, святість і гріх, ганьба і чеснота. Воно є джерелом всіх 
цінностів, всіх якостів, всіх приваб і огидностів життя. Воно є джерелом життя і 
смерти людини. Тож Іванища нема: порожнеча, нуль.

23 липня. Коли нарешті неудача «соціалізму» в СРСР стане цілком виразна й 
наявна, тоді стане видно, що, очевидно, не можна в житті оперувати тими сами
ми методами, як у математиці: стане видно, що в житті мінус на мінус не може 
дати плюс. Ленінізм і сталінізм намагалися, б’ючи мінусами по мінусах, дістати 
плюси. Виходять тільки мінуси. А насильством б’ючи по насильству, свободи не 
дали. Із самодержавства множеного на самодержавство не вийшло демократії. Із 
примусу, збільшеного в тисячу разів, не стало більшої ініціативи. Брутальність 
помножена на лицемірство не породили правдивости й щирости. Безвідпо
відальність, безконтрольність накладені на безсердечність не створили людянос- 
ти. Але Сталін й сталенята наївно дивуються й обурюються: звідки ця бру
тальність, хамство, раболіпство, підлесливість, брехливість, жорстокість, 
тупість і т. і. в населенні.

1 серпня. Так Глущенки й поїхали в Росію (не на Україну), не сказавши нам ні 
одного слова на прощання, не написавши навіть картки — мовчки, злодійкувато. 
Начальство наказало? Чи власне боягузство?

— Початок Нової праці («Бог-Іванище»? «Радіо-Гармата»?).
З серпня. Що далі, то все більше створюється таке вражіння, що діяльність 

проводирів СРСР зводиться до того, щоб маскувати інерцію якихось процесів, що 
відбуваються поза їхньою свідомістю та волею, щоб утримуватися на поверхні 
цих процесів і погодити себе з ними. Це — надзвичайно, видко, тяжке завдання. 
І моторошно бачити, як люди вдосконалюються з кожним днем у мистецтві 
брехні, лицемірства, обдуру, як це стає їхнім головним заняттям, ремеслом, фа
хом, як ці засоби стають основами їхньої життєвої філософії. Але як вони колись 
полетять з цієї купи, яку так безоглядно навергають. З яким гуркотом ганьби, 
зневаги, огиди, люті й прокльонів на довгі віки.

9 серпня. Зробити людство фруктоїдів замість трупоїдів, яким воно було з пе
люшок своєї свідомої історії — це трудніше, ніж зробити революцію, провадити 
війну, реформувати всю політику й державу. Відняти в людей звичну отруту 
їхнього годування важче, ніж післати їх в окопи.
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26 серпня. Людей науки вважають трохи не за геніїв, коли вони неуважні, роз
кидані, нічим іншим, крім своєї науки, не цікавляться. Але це не геніальність, а 
просто не щирість цих людей, слабосилість їх, несила вмістити інтерес до науки і 
до життя.

27 серпня. Скромність — це або самонедооцінка, або самопереоцінка, або про
сто нещирість.

— Брехня, обдур, цинізм, нахабство будівників «соціялізму» в СРСР стають 
мені вже такі очевидні й нестерпні, що немає сил спокійно читати про їхні акти. 
Дійсно, це історично-світове явище: ніколи ніде на світі не було такого страшно
го лицемірства й обдуру всього світу.

— Коли читаєш посвідчення різних чужинців, що описують СРСР, навіть при
хильників, то мимоволі напрошується запитання: А чи не є СРСР величезною 
Абіссінією19 в Європі? І там і тут тільки є столиці, а в столицях палаци, водопро
води, електрика, радіо і т.і. А вся країна — це босонога, убога маса рабів, мовчаз
них, покірних і нещасних.

15 вересня. Сумніви, сумніви. Чи варто писати цю річ? Чи варта вона чого-не
будь? Чи буде корисна? Чи буде оцінена... своїм чи чужинним Іванищем так, як 
мені хотілось би та чи взагалі як-небудь? Та чи дійде вона коли-небудь до якого- 
небудь Іванища? Чи не буде так само роками лежати в шухляді як лежать уже 
інші праці? А коли так, то чи варто обтяжити ще більше бідну шухляду?

26 вересня. Остаточно розбилася надія знайти мої зшитки в паках з речами. 
Чогось два щоденники (за 1928 і 1929 роки) відділилися од інших, що були скла
дені в шухляді столу, і перебігли в паки з черевиками? Ні, їх вкрадено. А вкрав 
їх ніхто інший, як Глущенко. Для чого? На спекуляцію? Щоб після моєї смерти 
заробити якусь копійчину на моїх записках, нотатках? Чи така нестерпна поша
на в людини, що аж на крадіж пішов, аби мати в себе якісь мої писання? В кож
ному разі про те, що мені чиниться велика шкода (не кажучи вже про моральний 
бік учинку), він не думав багато.

29 жовтня. Плани Гітлера і його співбожевільників щодо України починають 
турбувати. Експансія на Схід з метою поселення мільйонів німців і окупації всієї 
України є досить божевільна ідея, але... яке тепер божевілля в політиці можна 
вважати за неможливе і ненормальне? І тому знову виникає питання: московська 
реакція, московський термідор, бонапартизм і вся їхня гидь, все ж таки ховається 
за вивісками, все ж таки соромиться своєї голости, все ж таки, може, дещо 
пам’ятає і тому все те зло, яке іде з нею, гальмується цими моментами. А гітле- 
ризм, гітлерівська божевільна гидь навіть гальма не має ніякого. Отже, не за 
страх, а за совість, а треба вибирати московську гидь і боронити її як менше зло?

З листопада. Зв’язки з Іванищем Стають усе тонші. Листування «друзів» за
непадає, хоч інтересів спільних так мало було з ними, навіть у Парижі, а тут 
зовсім не стало. Репрезентанти Іванища не мають чого сказати. Ми так само. Наш 
зв’язок стає все більше та більше абстрактним. Ми стикаємось з безобличною юр
бою, ми вслухаємось Іванище в музиці, в книгах, газетах і це нас задовольняє до 
певної міри. Але повної міри ми не можемо собі дати.

З грудня. Знову сумнів: чи зверну на себе увагу «Віч[ний] Імп[ератив]» Навіть 
другорядного характеру, не на премію. Чогось сьогодні праця видається такою 
нудною, надуманою, не живою, нікому не потрібною. Не дивно буде, коли 
ніякісінького вражіння ні на кого не зробить. Сумно, але вище за себе, очевидяч
ки, стрибнути не можливо. Навіть перевдягтись у фр. ім’я, не спокушу ви
давців? Значить, річ була тільки в якостях моїх праць, що досі подавалися в пе
рекладах видавництвам, а не в інтригах руських комуністів і націоналістів? Ще 
сумніший висновок буде, як справдиться моє передчуття про нікчемність «Віч. 
Імп.». А тоді... Але що тоді, те буде видко потім. А поки що треба йти до кінця.



5 грудня. Тривога з приводу планів расистів трохи прибилася «Трудовою Ук
раїною»20. В ній про наміри заселити Україну німцями немає. Можливо, що та
ка дика фантастика навіть гітлерівцям здається неможливою. А проте? В кожно
му разі з моїми проектами треба бути обережнішим.

1936
1 січня. Сьогодні мільйони людей — невиспані, з важкими головами, з от

руєними шлунками, стомлені, хворі, понурі, нещасні. Це — плата за «весе
лощі»... Бідні людці! Бідна їхня веселість, убога радість, жалюгідне нове щастя!, 
яке вони собі бажали, будучи затруєними, нашпигованими. І яке, дійсно, щастя, 
почувати всі свої сили чистими, свіжими, погодженими з собою.

11 січня. Натхнення — це, певне, не зовсім нормальне підняття нервової сис
теми. Через те не досить сильні поети і письменники роблять його наркотиками.

23 січня. Готування психіки до посту. За Дереєм довгість його не може бути 
визначена заздалегідь. Коли організм здоровий і не потребує довгої чистки, то він 
хутко вичиститься: захоче нестерпно їсти (5—10—20—ЗО—40 днів).

24 січня. Початок великого, голодного цілком, вичищального посту. 1 день. 
Стан: бадьорість, працездатність, спокій.

16 лютого. Деякі мудрії (Гюстав Лебон1) гадають, що війна перемагає страх 
смерті й особисті інтереси індивіда. Річ зовсім не в війні, а в тому, що в певних ви
падках і умовах інститут Іванища значно дужчий за інститут Івана.

— Протиставляти почуття інстинктові — нонсенс, бо почуття є форма вияву 
інстинкту. І сказати, що сили біологічні панують над нашими чуттями є так само 
невірно, як казати, що вогонь панує над попелом.

26 лютого. Дуалізм свідомості людей почався богом і дияволом. Закінчується 
він конкордизмом. Погодженням бога й диявола в одне. Поділ світу на бога і ди
явола поклав початок і всьому іншому дуалізму. Душа і тіло, чеснота і гріх, ма
терія і енергія.

29 лютого. На обіді в леді Ротермір2. Всі симпатики комунізму і навіть Моск
ви... Всі бачать Москву і комунізм як конкордизм, а не як ленінізм чи сталінізм. 
І погодженість з собою, і послідовність, і щирість, і чесність з собою, і рівність, і 
радість безпричинної, себто те, що є в конкордизмі і чого немає в сталінізмі- 
ленінізмі — все вони бачать у Москві і стоять за нього.

— Війна — хронічна малярія людства. Вона то кидає його в кривавий екстаз, 
то розбиває і знищує до нестями.

9 березня. Гітлер здобуває рівність далі: демілітаризація Рейнської зони3. Що 
буде? Напевне примиряться цим, як примирилися з іншими. А потім помирять
ся і з фактом розгрому «наших дурнів» із Кремля та з комунізацією України.

12 березня. Надзвичайно цікаво: французькі комуністи оголосили єдність і 
об’єднання всієї французької нації перед загрозою поневолення. Що ж повинні 
казати українські комуністи й усі громадяни, будучи весь час поневоленими?

12 квітня. Коли країна вагітна свободою, ніколи не треба на неї натискува
ти — вийде завчасне породілля — недоносок — потвора.

— Треба робити в собі цю любов до людей справжньою любов’ю до самого себе, 
себто розвитком і задоволенням здорових сил, постійним погодженням їх у собі.

30 квітня. Засоби і методи Москви вже просякають Францію і дають успіхи — 
комуністи виграють на виборах, бо вони, мовляв, страшенно обороняють демо
кратію і свободу, ті цінності, які так любить Москва.

2 травня. Почування блаженної рівноваги сил. Щастя зовсім не егоїстичне, 
справжнє щастя, навпаки, цей стан зараз має тенденцію зливатися з чуттям ко
лективу. Гармонічність усіх здорових сил людини, закон погоджування всіх сил 
її є явище натуральне, біологічне і зовсім не етичне.
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З травня. Розмова про конкурси і інтриги. Обдур письменників і читачів, ша
храйство. Яким наївним, смішним йолопом був, вірячи оповістці конкурсу, 
совісно ставлячись до її умов, витрачаючи час на думання.

5 травня. І тепер виразно видко, що я себе дурив надіями на можливість коли- 
небудь бути на Україні, бути з українським Іванищем. Не бути мені, не бути, це те
пер виразно ясно. Поки панує Москва — не бути. Настане українська реакція —- 
теж не бути. І в зв’язку з Іванищем не бути мені.

7—8 травня. Обдумування ще одного листа до Сталіна4. Він має бути викрит
тям справжньої політики Москви на Україні. Коли Москві важне ставлення до її 
політики різних українських течій (з огляду на майбутню війну), то вона повин
на відповісти на мого листа так чи інакше і піти назустріч його пропозиціям у тій 
чи тій формі. Коли ж вона й сама думала, що політика її — радянська, великодер
жавна, імперіалістична, коли вона цієї політики міняти не хоче і ставлення ук
раїнських течій їй байдуже, то Сталін на мого листа мені нічого не відповість. І 
тоді мені остаточно і виразно буде ясно, що я не тільки маю моральне право, але 
й що обов’язок умити руки й ніяким чином такої Москви не підтримувати.

26 травня. Кожен день є тиха насолода буттям. От пливе, як Дніпро, велична, 
широченна тиша. Не мертва, не грізна, не задушна. Жива, ясна, блаженна... Я 
пливу у цій тиші, як на хвилях теплого, рідного любовного Дніпра. Від блажен
ства нічого робити не хочеться і клопіт одстає, відпадає як камінці від скелі. 
«Життя для життя, а життя — прекрасне. А щастя і безпричинна радість».

28—30 травня. Розвиток думок про «В[ічний]І[мператив]» Досить невесела 
реакція. Через що я в’явив собі, що літературне журі для світового конкурсу, ко
ли воно навіть чесно й безсторонньо читатиме рукопис. Через що воно зверне 
особливу увагу на думки «В.І.», через що воно визнає рацію за ними і захопиться 
так, що вважатиме за можливе їхню репрезентацію як оцінки французької куль
турної передової суспільности? Через що воно знайде форму «В.І.» цікавою, через 
що дію — захоплюючою і факти — характерними? Чому не в’явити того, що є 
нормальніше для сучасного менту, що виявилось у цього доглядача музею, що ви
являється у величезної більшости французької інтелігенції, а саме: цілковите 
припадання до ніг самодержавія Сталіна. А коли так, то які ж підстави гадати, 
що журі вибере для конкурсу від Франції ту річ, яка так непоштиво, так усупе
реч усяким припаданням розглядає сталінізм і мускетеризм5?

12—13 червня. Повідомлення, що рукопис «В.І.» мені повертається. В «Посл. 
Нов.» ще вранці вичитав, що для конкурсу вибрано річ Луїзи Вейс6. Відома 
феміністка. Літературою досі не займалася. Роман на соціальні теми.

— Тільки з любови до живих істот життя може бути цікаве і варте того, щоб 
його жити. Без цього — нудно, порожньо, нецікаво, хоч би й воно було повне 
подій і успіхів. І насамперед повинна бути любов, прощення до істот ближчих.

14 червня. Повідомлення про встановлення проекту нової конституції викли
кало знову думку про звернення до Сталіна з пропозицією піти на уступки ук
раїнству. Конкретно: зробити зміни в конституції й пустити на Україну комісію 
Нац. Конгресу. Але розміркування над суттю політики Сталіна і Політбюра, над 
їхньою органічною непогодженістю з собою, над їхнім обманом і дурійством при
водить до висновку, що не варто робити цього заходу.

19 червня. Помер Горький. Одним «кацапом» — ворогом укр. нац. відроджен
ня менше. Шкода тільки, що не дожив він до цього відродження, це була б йому 
найкраща кара за його кацапизм.

20 червня. Знову вилаяв мене «Іван»7 — якийсь співробітник Донцова8. 1 зно
ву (з дивуванням) помічаю, яка цілковита байдужість до виявів оцінки чергового 
Івана. Раніше все ж таки був би чи гнів, чи гіркість, чи сум, а тепер така реакція, 
наче прочитав, що якась фірма випустила нову партію помади для губ.
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25 червня. Тепер, коли зв’язаність з леді Ротермір розірвано, можна знову вер
нутися до думки помогти Троцькому.

29 червня. Руський націоналізм робить рішучий наступ на саме існування укр. 
нації, що сталінський уряд видав наказ чи директиву про уніфікацію правопису, 
граматики рус. і укр. мов. Це значить — перші кроки до жорстокої русифікації. 
Це значить знову калічення нас, знову приниження нашого духовного життя, 
знову відняття в нас засобів розвитку. Це так подіяло, що не міг спати. Мушу тим 
паче писати листа до «Дерев’яної Башки»9.

30 червня. В «Тризубі», взятому у Довженка10, вичитав про цю «уніфікацію» 
мов. Вона, виявляється, задумана і постановлена ще в 1929 р.

1 липня. Переглянув галицькі й емігрантські газети. Яка бідність змісту, яке 
жалюгідне неуцтво, яка обмеженість думок, поривів, бажань. Дрібні події, 
дрібна ненависть, дрібні, а часом дурні, ідіотські концепції в політиці й у житті. 
Бідне моє, Іванище, рідне й таке далеке!

6 липня. Нехіть до писання листа до Сталіна. Для чого, власне? Адже зазда
легідь знаю, що «Дерев’яна Башка» не послухає моєї ради. Де ж пак: оддати Ук
раїну! Хіба руський націоналізм здатний на логіку й справедливість хоч би в інте
ресах власного життя? Хіба кліщ слухається логіки й навіть страху? Він одри- 
вається від тіла тільки з відірванням своєї власної голови. Руський кліщ не ро
зумніше за всякого іншого. А коли «Дерев’яна Башка» гадає, що вона править й 
царює, то вона так само помиляється, як і італійський побратим її — править і 
царює по суті панівний паразитарний елемент суспільства.

10 липня. Писання листа до Сталіна. Майже закінчив. Здається, самий факт — 
перекональний, здається, трудно не згодитися з моїми думками. Тільки хіба ж в од
ному випадку їх можна занехаяти: коли є тверда певність у тому, що СРСР зможе 
своїми силами відбити напад Німеччини та Антанти, або, що неодмінно матиме 
поміч од союзників і переможе напасників. Але не думаю, що така певність є. Навіть 
з допомогою Франції такої певности бути не може. Чи мають вони право ради інте
ресів раювання руського націоналізму на Україні втягти ввесь світ у війну і губити 
навіть самих себе. Мабуть, так і буде. Неймовірно, щоб згодились на мій план.

16 липня. Вітаючи Політбюро ВКП з черговими роковинами їхньої влади, на
селення СРСР повинно від усієї душі побажати їм дієвої послідовности до кінця і 
більше нічого.

19 липня. Є відсотків 25, що мій «план» у тому чи іншому вигляді може бути 
коли не прийнятий, то хоч поставлений на обговорення в політичних колах Євро
пи. А й це вже буде певна користь і це вже буде нагад про державність України і 
привчання Європи до цієї ідеї.

27 липня. Лист до Бенеша11. (Копія «Листа до Сталіна»). Певність, що він 
оцінить вагу зачепленого питання і вживе свого впливу, по можливості, для до
помоги здійснення мого плану.

29 липня. Ідея починати конкордизм12 набирає сили. За літо приготувати на
черк програми комунізму-конкордизму і їхати до Праги. Прочитати насамперед 
начерк на групі комуністів-опозиціонерів. Внести поправки в проект програми. 
Потім висунути на широкому зібранні й викласти перед ним і ухвалити 
ініціативним ядром проект програми. Далі перекласти на інші мови й робити 
пропаганду серед опозиційних течій комунізму.

Манжетка до «ВІ». Всі ви, комуністи, соціалісти, фашисти та всі інші «істи» з 
усіма вашими революціями, війнами, націями, з усіма святощами та чеснотами 
та навіть усіма вашими релігіями, богами-отцями, богами-синами, тільки йому 
одному, цьому лютому, ненажерливому Ідоло-богові служите.

1 серпня. Хто переможе в наступній сутичці фашизму й антифашизму? Треба 
думати той, хто наступає, хто має силу й певність наступати. Отже, фашизм. Де



мократизм тільки захищається, а це — досить поганий знак. Фашизм майже од- 
верто посилає еспанським фашистам-повстанцям військову допомогу. А антифа
шизм увесь час твердить про невтралітет.

4 серпня. Так, сміх є найкраща реакція на всі штовхани життя. Сміх, кажуть 
останні висліди науки, є ознака здоров’я і найкращий засіб лікування.

5 серпня. Фр. уряд робить пропозицію про невтручання в еспанські справи. Це 
свідчить насамперед про те, що він не почуває себе сильним для втручання і сути
чок з світовим фашизмом. Фашизм од рішучої згоди ухиляється, затяга 
відповідь. Це свідчить, що він втручання і сутички з демократизмом не боїться. 
А все разом свідчить, що той, хто не боїться і наступає, той напевне й перемагає. 
А що потім буде? Світ сліпо сунеться в якусь безодню, якої виразно не бачить, 
якої уникнути не може.

6 серпня. Дихання Москви. Розуміється, головним чином втручання Москви в 
еспанські справи13 викликало фашизм Рима і Германії на посилену поміч по
встанцям. «Дерев’яна Башка» і досі не второпала, що підкупом, брехнею, обду- 
ром і насильством тільки в СРСР можна оперувати вільно. В інших країнах ці ме
тоди викликають не покору, не підлабузнювання, не плазування, як в СРСР, а 
щось інше. Розуміється, як і скрізь, втручання Москви дасть тільки перемогу ре
акції в Еспанії. А це наблизить загибель і самої «Баранячої Башки»...

7 серпня. Дихнуло Москвою і на Грецію14: і там оголошено диктатуру військо
вих: неначе Москва спеціяльно служить і діє для провокації фашизму й реакції 
на всьому світі. Враження таке, що не інтереси мас, не перемога і досягнення 
соціалізму цікавить «Дерев’яну Башку» а тільки підбурення на повстання, 
тільки провокація на громадянську] війну і, звичайно, на поразку. Бо, коли б 
малося на увазі, дійсно, перемогу мас і соціалізму, то все ж таки робилося б по
встання з підготовкою, з певністю в перемогу. І хоч де-небудь та була б же ця пе
ремога. А то абсолютно ніде, ні в одній країні, де «Башка» викликала «рево
люцію». Ніякої перемоги не було, а тільки страшна реакція.

9 серпня. Вражіння, що фашизм в Еспанії переможе, побільшується. Фр. уряд 
вдає, що він не боїться, але просто не хоче втручатися. Тоді йому легше буде 
зберігати цю міну, коли перемога фашизму станеться. І «Дерев’яна Башка» те
пер, здається, розкумекала, що її втручання в еспанські справи є якраз вода на 
млин Гітлера. Цьому тільки й треба цієї дурниці «Башки», — тепер він буде з 
більшою «підставою» «рятувати» світ од комунізму.

11 серпня. Відновлення сил (одмолодження) виразно посувається вперед. Всі 
органи в цілковитому порядку і здорові. Працездатність цілком задовільна. Коли 
б тут був попит на мою літературу, міг би працювати, здається, по 8—10 г. денно 
без утоми. Відновлюються навіть ті сили, які, здавалось, уже почали виявляти 
деяку стомленість. Отже — наш спосіб життя, конкордизм, цілком себе на нас ви
правдує.

25 серпня. Комедія (чи трагікомедія) суду закінчується15. Читаючи повідо
млення суддів і підсудних, мерзеннішого бруду як у цьому процесі історія людст
ва не знала. Соромно за ім’я комуніста. Соромно за ім’я соціалізму. Соромно за 
ім’я революціонера. Все загаджено цими негідниками до того, що, здається, ніко
ли відчистити не можна буде.

27 серпня. 16 обвинувачених — убито. Так закінчилася (і досить гидко, 
негідно) доля досить, дійсно, рабської людини Зінов’єва. Але й усі інші 15 пока
зали себе не кращими, всі плазували, всі мазали себе брудом, всі вірили в обіцян
ки дарувати їм життя. Тут Сталін обдурив і тут явилась московська тактика в 
усій її гадосности.

29 серпня. Огида від «суду»-убийства не зникає. Яка цікава гра: жорстокість і 
владолюбність «Дерев’яної Башки» утворила підлабузників і вихвалятелів його.
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їхні вихваляння утворили в нього віру в ті свої якості, які ті підлабузники знахо
дили в нього. Він, мабуть, щиро вірить і в свою геніальність, і в корисність своїх 
дій для народів СРСР та й усього світу. Через це він, мабуть, сам і не відчуває тої 
огиди до свого вчинку, який почуває весь світ. Його власний сморід не доходить 
до його носа, бо його забивав фіміам кадіння його підлабузників.

15 вересня. Початок писання доповіді «Щастя і конкордизм»16.
20 вересня. Плани на Америку твердішають. З усіх поглядів необхідність 

поїхати з доповіддю про конкордизм вирисовується все виразніше: без заробітку 
Кохи матеріальне] становище стає майже катастрофічним. Отже, може, Амери
ка піддержить?

5 жовтня. Початок вивчання далі англ. мови.
— Чутки про хворобу Сталіна притихли. Потім почнуть ходити про конання. В 

кожному разі, мабуть, і йому що-небудь коштувало убивство 16 своїх колишніх това
ришів, ну хоч ночі дві безсонні? Коли ні, то дійсно, така людина на нервовість ніколи 
не захворіє. Але є інші наслідки такого існування і вони своє дадуть свого часу.

13 жовтня. Лист від Станіславського (Наші міщани (галицькі переважно) та 
фашисти обговорюють справу Нац. Конгресу та бояться, що він підпаде під вплив 
комуністів. Чутки про мою активність почали їх непокоїти. Вони мене вже похо
вали політично й заспокоїлись. А я раптом починаю ворушитись. Дійсно, моторо
шно може стати. Побував чоловік на тому світі, повернувся і хоче діяти. Як не за
турбуватися).

20 жовтня. Сталін спекулює на Еспанії, удає, що страшенно обурений 
бездіяльністю й потуранням фашизмові Англії та Франції. Грозиться вийти з 
комітету. А в самого дрижаки від страху: а що як ця спекуляція потягне за собою 
війну з Німеччиною?

25 жовтня. Осінь хоче дати нам компенсацію за своїх сестер зиму та весну. 
Блакитна мряка на схилах гір, легкий вітрець і тепле, не пекуче, золоте сонце. 
Ніжний сум, така радість викристалізується з цього шуму, шелесту листа, з да
лекого співу півнів, гавкоту собак. Півні несуть на Україну далеку, давню, болю
че-любу, безмірно дорогу «з журбою радість обнялись». Бідний Олесь 17, чи час
то він мріяв про такі обійми?

27 жовтня. Нова система «розваги» погодження сил, егоїзму й альтруїзму — 
егальтруїзм.

28 жовтня. Ідея розваги і втіха конкордистської — «егальтруїзм». Погоджен
ня особистої й чужої втіхи, моя приємність та користь повинна бути приємністю 
і користю другої людини. Чи краще так: якщо хочеш мати розвагу, добру 
приємність, таку, яка не дає потім нудьги, втоми, пригнічення, отруєння або чо
гось подібного, зроби кому-небудь щось приємне і корисне. Роби без ніякого ба
жання компенсації за це, похвали чи чогось такого. Ні, тільки ради своєї 
приємности в’яви приємність другої людини до твого вчинку.

4 листопада. Лист від Довженка (Переказ ставлення до мене деяких укр. 
Іванів. Вони охоче мене викинули із нац. колективу. Коли вони думають, що я — 
зрадник, що я народився ворогом свого народу, то, розуміється, мене треба вики
нути з колективу).

11 листопада. Лист від американських товаришів (Згода на всі мої умови. 
Робітники в Америці найбільше хотіли бачити з усіх живучих українців мене).

15 листопада. Gide повернувся з СРСР розчарований і написав відповідну книгу. 
Виникла думка: коли так, то не зробив би він передмови до «Імпер[ативу]». І чи не 
поміг у його видання. Ідеї «Імпер.» повинні бути йому тепер близькі й варті поши
рення.

— Лист від Жульєти (Жід в облозі. Тисячі листів з приводу його книги про 
свій поворот з СРСР. Москутери в паніці, умовляють не випускати книги. Він
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опирається. Вражає (в передмові), що його критика дасть більше користі справі 
соціалізму — аніж безоглядні вихваляння).

22 листопада. На очах росте руський націоналізм і шовінізм в СРСР. Його 
вірно відбиває на своїх сторінках «ПН».

25 листопада. Попахує війною. Ми притаїлись в околиці у Французькій гу
бернії й думаємо в ній перечікувати бурю. Пролетить вона повз нас, чи вирве, за
крутить і знищить так само, як мільйони кандидатів на таку різню.

29 листопада. «Пекінська людина»18 відкрита якимсь ученим (череп дорослого 
чоловіка) порушує сяк-так комічну гіпотезу первісного годування. Біля цієї людини 
знайдено сліди вогню, зброю. А їй немає й мільйон років. Тому виникає цілий ряд 
питань. Перше: значить, геологічна катастрофа, що витиснула первісну людину, бу
ла не ЗО—50 т[исяч] років, а, можливо, мільйони років. А коли мільйони, то, зна
чить, мільйони років людина вже вживає м’ясо на годування. А коли мільйон років 
уживає, значить, вона, її організм пристосований для цього і м’ясоїдство не є ненор
мальність? Ставлення цих питань ще не є позитивне чи негативне вирішення їх. 
Можливо, що й мільйони років сталася катастрофа, а не ЗО—50 [тисяч] років. Мож
ливо, що вже мільйон років тому людина почала вже вживати м’яса. Але це ще не 
доводить, що м’ясо стало її нормальною і здоровою їжею. Її нормальною і здоровою 
їжею все ж таки полишалася рослинна їжа, а м’ясо вживалося тоді, коли бракувало 
рослин. Ще й тепер є цілі народи, цілі шари народів, що рідко вживають м’ясо.

1 грудня. План: взяти Косі з собою похідне ліжко, стілець, столик, ковдру, по
душку, їхати до Парижа, оселитися в будинку й продавати його, доки не про
дасть. А мені тим часом — до Америки проповідувати «конкордизм». Та про
повідувати доти, доки не вишлють назад. Таким чином, місяців через два верне
мось у «Закуток»19, розчепимось з усякими клопотами і матимемо маленьку змо
гу забезпечити собі 500 фр. на місяць. Розкішний план у мріях — не так-то легко 
його здійснити в житті.

— Лікар лікує мій «туберкульоз» цілком серйозно.
8 грудня. «Найдемократичнішу» Конституцію світу «одноголосно прийнято»!
16 грудня. Москва підпалює в Азії світову вежу. Тільки хто грітиме руки від 

неї, а хто корчитиметься — ще не відомо.
— «Последние Гнусности» устами єлейного сукиносинчика Осоргіна20 радить 

посилати на літо «русских детей» в «русский край» на Підкарпаття, і дешево, і 
гарно, і своя мова, і свій край.

18 грудня. Лист від Григориїва. (Зібрання представників] партій постановило, 
що мій проект і мої заходи — не шкідливі, хоч і фантастичні. Тому я можу собі й 
надалі робити, що хочу, але вони підтримувати мене не мають ніякого бажання. 
А Мазепа21 назвав мій проект «бредом сумасшедшего». Але які їхні плани так і 
досі не вироблені).

20 грудня. Пророк Муссоліні, один із вождів сучасного людства, заявив знову, 
що загальний мир є дурна, слинява казка, що людство раз у раз воювало і воюва
тиме до віку. (Цікаво, що сам він — страшенний боягуз, як, до речі, і Сталін). Та
ким же був Петлюра. Взагалі риси Петлюри (хоробливе, судорожне прагнення 
влади всякими засобами і внутрішня невідповідність, дрібність удачі), очевидно, 
притаманні всякому суб’єктові з гіпертрофованим індивідуальним інстинктом.

24 грудня. Помер Стефаник!22 Галицьке Іванище не виявило ніякого особливо
го горя чи жалю. Правда, воно не виявляло його й під час помирання Стефаника, 
яке тяглося років з п’ятнадцять. Іванище знало, що Стефаника гриз і душив 
сифіліс. Воно знало, що боротися з цією хворобою можна з успіхом. Воно знало, 
що Стефаник є велика духовна цінність. Але воно, це галицьке, дрібне, гиденьке 
Іванище нічого не зробило, щоб боротися з хворобою, яка гризла і нищила джере
ло духовних цінностей. Галицькому міщанському паскудненькому Іванищу ду



ховні цінності не потрібні. І воно дало загинути Стефаникові так само, як це зро
било з ФранкомІ Ганьба і огида.

27 грудня. Гітлер, гадають газети, не знає, який напрям вибрати. Але чи мо
жуть психічно ненормальні не знати? Коли він знає, що він післаний богом для 
врятування Німеччини, то як він може не знати, який напрям узяти для того ря- 
тунку? * 1

100_____________________________________________ Володимир ВИННИЧЕНКО

1934
1 ♦ Діло* — провідна галицька газета, найстаріший і протягом багатьох років єдиний український 

щоденник (1880—1939).
2 Феденко Панас (1893—1981) — політичний діяч, історик, публіцист. З 1921 р. на еміграції. Про

фесор Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі і Мюнхені
3 «Праця» — суспільно-політичний тижневик (Львів), 1927—32 — орган Української партії 

праці, згодом радянофільський. 1933—34 — легальна газета КПЗУ.
4 «За яку Україну?» — стаття Винниченка (Париж, 1934. — 43 с.), в якій він висловлює наївну, 

на думку рецензентів (А. Животко — «Народна воля»), віру в можливість розвитку України за ра
дянської влади.

5 Сірий — один із псевдонімів Тищенка Юрія (1880—1953), члена УСДРП, видавця місячника 
«Дзвін» (1913—1914), співробітника «Нової Доби». Довірена особа Винниченка, видавець його творів 
у видавництві «Дзвін».

6 Постишев Павло (1887—1939) — більшовицький діяч. З 1923 на партійній роботі в Україні з не
обмеженими повноваженнями. 1933—37 — секретар ЦК КПУ, один із організаторів голодомору 1933 
і масових репресій в Україні. 1938 заарештований і розстріляний.

7 Страховище Лох-Неса — мається на увазі чудовисько, яке, за легендою, живе в озері Лох-Hec у 
Шотландії.

8 Калінін Михайло (1875—1946) — відомий більшовицький діяч, один із найближчих сподвиж
ників Сталіна. Після утворення СРСР (1922) послідовно провадив національну політику ВКП(б).

9 Шульгін Олександр (1889—1960) — політичний, громадський і культурно-науковий діяч; 
дійсний член НТШ. Один із засновників Української держави (1917—19), член Центр. Ради, гене
ральний секретар міжнаціональних (пізніше міжнародних) справ. У 1919 призначений Директорією 
членом української делегації на Мирній конференції в Парижі, домагався від Ліги Націй визнання 
української національності. Засновник Українського Академічного Товариства, Міжнародної 
Вільної Академії (в Парижі). Винниченко кілька разів зустрічався з ним у Парижі, намагаючись за
лучити до своїх політичних акцій.

10 Скоропадський Павло (1873—1945) — політичний і військовий діяч, гетьман Української дер
жави (1918). Винниченко оцінював його діяльність різко негативно.

1935
1 Кіров (спр. пр. Костриков) Сергій (1886—1934) — більшовицький діяч, член Політбюро з 1930 р. 

Убитий 1 грудня 1934 р., як нині доведено, на побутовому ґрунті чоловіком коханки. Це вбивство бу
ло використано Сталіним для початку масових репресій.

2 Любченко Панас (1897—1937) — радянський державний діяч в Україні. 1917 — член Центр. Ра
ди, потім перейшов до більшовиків, працював на високих посадах. 1934—37 — голова Раднаркому, 
провідний погромник української інтелігенції (т. зв. громадський обвинувач на процесі СВУ), один із 
організаторів голодомору 1932—33 рр. Під час великої чистки звинувачений у націоналізмі, наклав 
на себе руки. У заяві на сесії ЦК КП(б)У 28.ХІ.ЗЗ про лист Винниченка до ЦК КП(б)У висловив дум
ку, що той «боронить викритих українських контрреволюціонерів, а одночасно давав директиви 
своїм агентам організовувати національний елемент, щоб опанувати державні й культурні установи 
радянської України».

3 Іванище (бог Іванище) — прозивна назва народу.
4 «Одвертий лист до Сталіна і Політбюра ВКП» — мається на увазі «Одкритий лист до Сталіна і 

членів Політбюра ВКП», опублікований Винниченком у «Трудовій Україні» (1935. — N° 6—7. — 
С. 5—8, Прага).

5 Мальро Андре (1901—1976) — французький письменник, політичний діяч, міністр культури в 
уряді де Голля ( 1959—69). Брав участь у війні в Іспанії (роман «Надія», 1937). Романи «Завойовни
ки» (1928), «Королівська путь» (1930), «Умови людського існування» (1933), «Роки презирства» 
(1935), в яких показав трагізм людської долі, часто в контексті великих історичних подій.



6 Зінов’єв Григорій (1883—1936) — старий більшовик, член ЦК і Політбюро РКП. 1926 р. висту
пив разом з Л. Каменевим на боці Л.Троцького проти Сталіна. 1936 р. арештований і розстріляний.

7 Літак «Максим Горький* — найбільший у світі літак, який потерпів аварію 1935 р., яка 
імовірно була зумисно організована.

8 Нігретка — кішка Винниченків.
9 Розенберг Альфред (1893—1946) — німецький нацистський політик та ідеолог, соратник 

А. Гітлера, з 1941 міністр східних окупованих територій, розробив план розчленування СРСР і тим
часового створення національних держав неросійських народів, який не був підтриманий Гітлером, 
проте дуже приваблював українські націоналістичні угруповання.

10 Рудницький Михайло (1889—1975) — літературознавець, критик, письменник. 1919—22 вив
чав західноєвропейські літератури в Парижі й Лондоні. 1922—25 професор таємного Українського 
університету і до 1939 співробітник г. «Діло* і ж. «Назустріч*.

11 «Бог-Іванище* («Радіо-Гармата*) — перші назви роману Винниченка «Вічний Імператив* (1936).
12 Животко Аркадій (1890—1948) — громадський і політичний діяч, педагог і публіцист, 

дослідник історії української преси. Член Центр. Ради від Вороніжщини. 3 1923 р. в Чехо-Словаччині, 
де викладав в Українському високому педагогічному інституті ім. Драгоманова. З 1948 р. в Німеччині.

13 Молотов (спр. пр. Скрябін) Вячеслав (1890—1986) — більшовицький діяч, входив у найближче 
оточення Сталіна. Організував розгром робітничої опозиції, один із організаторів голоду в Україні, 
співвідповідальний за сталінський терор в Україні. 1939—49 — міністр закордонних справ СРСР, 
підписував радянсько-німецький договір 1939 р. та його секретні протоколи.

14 Ворошилов Климент (1881 —1969) — політичний і військовий діяч, незмінний прибічник Сталіна, 
член Політбюро ЦК ВКП, один із найактивніших організаторів масових репресій 1930—50-х рр. серед 
військових.

15 Соловки — Соловецькі острови — архіпелаг з 6 островів в Білому морі, регіон перших таборів 
для політв’язнів, куди засилали жертв сталінських репресій.

16 «Поклади золота* — роман Винниченка, написаний у Франції 1926 р. і присвячений темі 
еміграції.

17 Кольцов Михайло (1898—1942) — російський радянський письменник і журналіст. Брав 
участь у війні в Іспанії («Іспанська війна*,1935; «Іспанський щоденник*, 1938).

18 Жід Андре (1869—1951) — французький письменник, лауреат Нобелівської премії (1947). Вин- 
ниченкові була відома його книжка «Повернення з СРСР*, яка відзначалася гострим неприйняттям 
СРСР. Він сподівався на сприяння Жіда у справі публікації своїх творів, зокрема «Щастя. Листи до 
юнака», та, на жаль, цього не сталося.

19 Абіссінія — неофіційна назва Ефіопії.
20 «Трудова Україна* — неперіодичний орган ЦК УПСР, виходив у Празі 1932—39 як продовжен

ня «Вісника УПРС*.
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1936
1 Лебон Густав (1841—1931) — французький філософ-ідеаліст, соціолог, доктор медицини. Тво

рець натурфілософської гіпотези, вважав психологію суттєвою складовою пізнання історії, а 
рушійною силою історії — ірраціональні моменти, доводив, що розвиток цивілізації відбувається 
циклічно. Винниченко, ознайомившись з російськими перекладами праць Лебона «Психологія на
родів і мас» (1896) і «Психологія соціалізму* (1908), став послідовником його ідей.

2 Леді Ротермір — сусідка Винниченків, яка відзначалася радянофільськими поглядами.
3 Рейнська зона — зона по р. Рейн, яка підлягала демілітаризації після Першої світової війни 

згідно з Версальською угодою. Порушення Німеччиною режиму демілітаризації мало розглядатися 
як ворожий акт стосовно держав, котрі підписали Версальську угоду, і як намагання порушити за
гальний мир.

4 «Ще один лист до Сталіна» — ідеться про другий написаний, але неопублікований лист до 
Сталіна.

5 Мускетеризм (від фр. mouscoutaire — московський) — москвофільство.
6 Вейс Луїза — французька письменниця-феміністка.
7 «Іван» — в даному контексті як назва псевдопатріотів і недоброзичливих критиків Винниченка.
8 Донцов Дмитро (1883—1973) — відомий публіцист, літературний критик і політик, ідеолог ук

раїнського націоналізму.
9 «Дерев’яна Башка», «Бараняча Башка* — Винниченкові презирливі клички Сталіна.
10 Довженко Григорій (1877—1958) — політичний і громадський діяч, член Центр. Ради, дирек

тор департаменту ринку праці, керував видавництвом УСДРП у Києві. 3 1920 на еміграції, голова Ук
раїнського Червоного Хреста в Польщі. З 1931 у Франції. Підтримував особисті й листівні зв’язки з 
Винниченком, залагоджував його справи в Парижі.
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11 Бенеш Едвард (1884—1948) — чеський політик, міністр закордонних справ (1918—35) і прези
дент (1938—48) Чехо-Словаччини. На Мирній конференції 1918 домігся приєднання Закарпаття. 
Творець Малої Антанти. Провадив радянофільську політику, а у внутрішніх закарпатських взаєми
нах був прихильником русофільської течії.

12 Конкордизм — філософсько-етична доктрина, яку Винниченко почав розробляти на початку 
30-х рр. і яка стала «улюбленою дитиною» його. Також однойменний твір (1938—1948).

13 «Втручання Москви в еспанські справи» — мова про військову підтримку республіканцям з бо
ку Радянського Союзу, що, в свою чергу, сприяло зміцненню позицій комуністів у лівому уряді.

14 «дихнуло Москвою і на Грецію» — ідеться про події в Греції після 1929, коли компартія, опи
нившись поза законом (1929), закликала народ до створення Народного фронту, який на виборах 
1936 отримав 15 мандатів у парламенті. Згодом підйом страйкового руху спричинив до фашистсько
го перевороту (04.08.1936), який призвів до розпуску всіх партій.

15 «комедія (чи трагікомедія) суду закінчується» — ідеться про завершення московських процесів 
над троцькістсько-зінов’євською опозицією.

16 Доповідь «Щастя і конкордизм» — мається на увазі доповідь, яку Винниченко вирішив виголо
сити перед різними емігрантськими угрупованнями в Празі.

17 Олесь (Кандиба) Олександр (1878—1944) — один із найвидатніших українських поетів. З 1919 
на еміграції. З 1924 жив у Празі, де й помер. Винниченко підтримував з ним дружні стосунки, які, 
щоправда, в 30-і рр. погіршились.

18 «Пекінська людина» — йдеться про знайдені археологами рештки давньої людини, які підтвер
джували ідею Винниченка про те, що на зміну харчування людини вплинуло свого часу поступове на
стання льодникового періоду.

19 «Закуток» — назва придбаної Винниченками на Французькій Рів’єрі (в Мужені) садиби.
20 Осоргін Михайло (1878—1942) — російський письменник, з 1922 в еміграції.
21 Мазепа Ісаак (1884—1952) — український політичний і державний діяч, член УСДРП. 1919— 

20 голова уряду УНР, з 1920 на еміграції, один з засновників Української Національної Ради, перший 
її голова.

22 Стефаник Василь (1871—1936) — видатний український письменник-експресіоніст.

ТРА ГЕД ІЯ  В Л УБЕН СЬКОМ У 
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убенський Мгарський Спасо-Преображенський монастир — один із 
найбільш знаних духовних центрів православ’я в Лівобережній Ук- I * * * У

I раїні за доби Гетьманщини. Його історія, стосунки з гетьманами, кон
тингент прочан, чернецтво, духовне життя, економічне становище описані в чис
ленних працях, що з’явилися до трагічного в долі обителі та її насельників серп
ня 1919 року. Зберігся також архів монастиря за XVIII ст. з копіями дарчих гра
мот від 1622 року.

У 1918 році було опубліковане узагальнююче дослідження 300-літньої історії 
монастиря відомого історика-краєзнавця Матвія Астряба (1843—1925). Вчений 
мешкав у Лубнах і фактично був сучасником трагедії святині, ймовірно, навіть 
оглядав сплюндрований монастир. Поблизу монастиря в момент лиха 1919 року 
знаходився також інший його дослідник — Гнат Стеллецький (1878—1949), ав
тор кількох спеціальних матеріалів .

Безпосередньо перед мученицькою смертю насельників монастиря його 
архівні багатства вивчав професор Іван Соколов. За дорученням Археографічної 
Комісії УАН вчений майже увесь червень (з 1 по 24) 1919 р. досліджував архів 
Мгарського монастиря за допомогою архіваріуса ієромонаха Іосифа. Соколов ви
явив тут грамоти й універсали гетьманів від 1663 року та інші цінні матеріали
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XVII—XIX ст. Він жалкував, що архів зберігається не надто добре: «Архив поме
щался на хорах монастырского собора, в небольшой комнате-нише, случайно на
значенной для хранения старого монастырского достояния»; справи були просто 
зв’язані шнурами, лежали на полицях, на підлозі, були вкриті товстим шаром 
пилу. Дослідник наполягав: «Что касается архива Лувенского Мгарского монас
тыря, то нельзя не признать делом важным и необходимым приведение в извест
ность всего его состава и составление систематической и подробной описи дел, 
ныне в нем сохранившихся. Этот архив — один из более важных на Полтавщине 
и на основе и при свете его материалов отчетливее, подробнее и более разносто
ронне может быть изследована, раскрыта и уяснена культура нашего края в пе
риод яркого ее самоопределения».

Звіт про наукову експедицію Іван Соколов подав у Археографічну Комісію 
29 червня 1919 р., а 1 липня Комісія вже винесла рішення опублікувати огляд 
матеріалів Мгарського монастиря та 6 грецьких грамот XVII ст., виявлених уче
ним в одному з видань Комісії та звернути увагу на збереження архіву монастиря 
і його цінності. Однак останньому не судилося здійснитися: через місяць монас
тир спіткала страшна трагедія*: його пограбували більшовицькі військовики, а 
всі монахи були розстріляні вночі (чудом урятувалося лише кілька чоловік).

Мгарська трагедія 1919 року була обійдена мовчанням у радянських 
публікаціях документів, мемуарів, досліджень. В цьому немає нічого дивного. 
Так само не міг з ’явитися кричущий «компромат» на систему та більшовицьких 
«героїв-визволителів» часів громадянської війни і в краєзнавчій літературі. Во
чевидь, вже «за інерцією» (чи через незнання) про мгарську трагедію не згадують 
і сучасні дослідники подій 1919 року в Україні, як і сучасні краєзнавці. Так само 
(через незнання) оминають цю подію зарубіжні дослідники «білого руху».

Виняток з названих категорій видань становлять вітчизняні та зарубіжні 
публікації щоденників і листів Володимира Короленка, наповнених фактами 
злочинних вбивств більшовицькою владою сотень і тисяч людей. Однак письмен
ник, що мешкав у Полтаві, описував переважно місцеві події.

Подив викликає інша обставина: в еміграційних виданнях (спогадах та істо
ричних розправах) як українського, так і російського таборів про мгарську тра
гедію так само марно шукати належну інформацію. Це, вочевидь, пов’язане з 
браком необхідних джерел: адже слідство вела денікінська адміністрація й ці ма
теріали залишилися неопублікованими. Ними не зміг скористатися ні 
еміграційний дослідник більшовицького терору Сергій Мельгунов, ні сучасний 
український вчений Сергій Білокінь.

Практично про мгарську трагедію нам вдалося виявити лише три замітки в 
публікаціях і одну спеціальну статтю. Першим є коротке й не зовсім точне повідо
млення про розстріл монахів Мгарського монастиря в газеті «Киевская жизнь». За
тим через сім десятиліть така ж невеличка замітка з’явилася в московському часо
писі «Юность» в рубриці «Почта» (за підписом С.І. Канарчук), в якій роз’яснювало
ся походження фотографії, вміщеної в журналі № 10 за 1990 рік. Це була фото
графія чотирьох розстріляних монахів зі слідчої справи. Автор замітки процитува
ла свідчення ієромонаха Ілларіона, вказала, що слідство вели «денікінці». При цьо
му знову була відтворена названа фотографія розстріляних. Нарешті, в 1995 р. у 
Полтаві вийшов друком неймовірно цікавий щоденник полтавського лікаря Олек
сандра Несвіцького. Під 6/19 серпня тут була зафіксована принесена в Полтаву 
інформація: «В Лубенском монастыре убиты игумен Амвросий, казначей иеромо
нах Аркадий, духовник Илларион, садовник иеродиакон Исаакий, иеродиакон Да
миан». Так в одному реченні телеграфним стилем сучасник оповістив про розстріл 
майже всіх монахів і пограбування обителі. В коментарях публікатори послалися на 
архівну справу, а в тексті щоденника вмістили загальну фотографію розстріляних .

ТРАГЕДІЯ В ЛУБЕНСЬКОМУ МГАРСЬКОМУ МОНАСТИРІ 1919 РОКУ
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Найбільш інформативною з-поміж усіх 
публікацій є спеціальна стаття Володимира Мок- 
ляка, котра так і називається «Трагедія Лубенсь
кого монастиря». Автор вмістив три документи зі 
справи (в нашій публікації — № 3, 11, 13, 26), на 
двох сторінках коротко переказав суть справи (за 
матеріалами слідства), а більшу частину статті 
присвятив невеликому нарису давньої історії мона
стиря. На жаль, В. Мокляк користувався лише ма
теріалами справи, припущення монахів про 
ініціаторів розстрілу подав як доконаний факт, не 
провів додаткових пошуків і навіть не проаналізу
вав критично свідчення очевидців (особливо 
розбіжності та уточнення самих свідків).

Отже, матеріали слідчої справи про вбивство 
ігумена і 16 монахів Лубенського Мгарського 
Спасо-Преображенського монастиря нині вперше 
публікуються повністю, вони детально розкрива
ють страхітливу картину злочину, що стосовно 
замкнутого колективу монастиря має тотальний 
характер. В християнському розумінні монас
тир — це, в першу чергу, громада монахів, котрі й 
створюють всі зовнішні об’єкти для життя 
(будівлі, господарство тощо) та споруджують 

храм. З огляду на це, розстріл всіх насельників монастиря та плюндрування свя
тині (собору, чудотворних ікон) є фактичним знищенням обителі. Окрім того, сам 
собор, будівлі, інше майно монастиря також були пограбовані.

На той час Мгарський монастир користувався популярністю через свої свя
тині та давнину. В монастирі знаходилася чудотворна Лубенська ікона Богоро
диці (саме вона була пробита багнетом, що видно на фотографії). Тут спочивали 
чудотворні мощі Патріарха Константинопольського Афанасія Петтелярія: святи
тель їздив до Москви, закликаючи царя Олексія Михайловича визволити христи
ян від турків (зберігся текст його обширного послання до царя ), зустрічався з ге
тьманом Богданом Хмельницьким, але на зворотньому шляху помер 5 квітня 
1654 р. у Лубнах, був похований у монастирі, в 1662 р. під час відкриття (переоб
ладнання) гробниці були явлені його нетлінні мощі (Патріах за східною тра
дицією був похований сидячим у кріслі), святителя канонізували в 1819 р., і з то
го часу його мощі зберігалися в золоченій раці в Спасо-Преображенському соборі, 
тут був поставлений і його великий образ (також пошкоджений більшовиками — 
див. фото). У Мгарському монастирі спочивали також наречений Патріарх Кон
стантинопольський Серафим II Анін (похований 1779 р.), митрополит Київський 
Йосиф Нелюбович-Тукальський (пох. 1676), архієпископ Тобольський і 
Сибірський Амвросій Келембет (пом. 1826), архієпископ Полтавський, а потім 
Псковський Мефодій Піснячевський (пом. 1845), єпископ Білгородський Іоасаф 
Горленко. Саме в цьому монастирі у 1663 році перебував у ченцях Юрій Хмель
ницький — чернець Гедеон.

У збереженій частині архіву обителі є ціла справа — копіярій XVIII ст. 
привілеїв та грамот монастирю (всього 418 документів) від 1619 року (цей рік вва
жається офіційною датою заснування монастиря, коли Раїна Могилянка — дру
жина Михайла Корибута-Вишневецького видала фундушевий привілей на право 
заснування монастиря в Мгарському лісі на горі, на місці старої пасіки, де колись 
був старий монастир). Серед них — універсали гетьманів Богдана Хмельницького,

Поламані врата дияконника 
Благовіщенської церкви. Серпень 

1919 р. Фото О.А. Колодного
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Понівечений іконостас теплої Благовіщенської церкви, 
в якій розташовувались більшовицькі військовики. 

Серпень 1919 р. Фото О.А. Колодного

Юрія Хмельницького, Івана 
Виговського, Петра Доро
шенка, Дем’яна Ігнатовича,
Івана Самойловича, Івана 
Сомка, Івана Мазепи, Івана 
Скоропадського, Івана Брю- 
ховецького, Павла Тетері,
Івана Сомка; грамоти та ли
сти лубенських полков
ників Івана Сербина та Ле- 
онтія Свічки, полтавського 
судді Василя Кочубея; чис
ленні привілеї Єремії-Міха- 
ла, Костянтина та інших 
Вишневецьких; а також 
царські грамоти, починаю
чи з Олексія Михайловича.

Духовним фундатором монастиря вважався знаменитий православний діяч 
Ісаія Копинський, який заснував при монастирі в 1622 році православне братст
во. Гетьман Іван Самойлович став ініціатором будівництва кам’яного Спасо-Пре- 
ображенського собору на місці Дерев’яного (будувався у 1684—1692 рр. архітек
торами І. Баптістом та М. Томашевським). І хоч у 1736 році монастир сильно по
страждав у результаті пожежі (в тому числі його архів), все ж він зберігав славу 
головного осередку православ’я на Лівобережжі.

Здавалося б, саме ця слава, пошана й благоговіння перед святинею впродовж 
століть місцевої людності та прочан мали б уберегти обитель від погромів нової доби. 
Однак усе це не існувало, а радше заважало більшовицькій ідеологічній системі.

Щоправда, революційна доба наклала свій відбиток не лише на сзітські маси, 
але й на насельників монастиря. Так, у грудні 1917 року в монастирі «рево
люційна» частина монашества створила Тимчасове управління монастирем на 
чолі з ієромонахом Христофором. Останній закликав до обителі для обшуку пред
ставників Ради солдатських і робітничих депутатів. Лише у вересні 1918 р. з на
казу Полтавського єпископа Феофана було проведено спеціальне слідство про ці 
рухи, доповідну записку підготував ієромонах Серапіон. Результатом всієї спра
ви була ліквідація Тимчасового управління. Христофор був переведений до Гус- 
тинського монастиря, де віддавна відбували спокуту різні правопорушники й 
навіть злочинці. Був замінений керівний склад Мгарської обителі: казначеем 
призначили ієромонаха Аркадія, благочинним ієромонаха Діонісія, економом 
ієромонаха Іону. Символічно, що зачинщик «революції» в монастирі Христофор 
був видалений з Мгару незадовго перед трагічним розстрілом монастиря і фак
тично завдяки цьому уникнув смерті. Натомість ієромонах Аркадій 22 червня 
1918 року за власною волею попросився перевести його з Густинського до Мгарсь- 
кого монастиря і цим наразився на смерть. Разом з ним були вбиті головний 
повірений єпископа під час слідства про «монастирську революцію» Серапіон та 
призначений економом ієромонах Іона.

Революція, як і війна, знецінила не лише людське життя, а й усі інші людські 
цінності — й насамперед християнські святині та основи віровчення. Тому для тієї 
доби Мгарська трагедія, на жаль, не була винятком. Зокрема, в Полтаві здобула 
широкого розголосу історія арешту та розстрілу ієромонаха Ніла. Газета «Полтав
ский день» повідомляла, що мала місце елементарна провокація ЧК: двоє 
чекістів, перевдягнутих у форму офіцерів-денікінців, з’явилися в Хрестовоздви- 
женський монастир і в розмові з Нілом обговорювали проблеми білого руху, яко
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му ієромонах співчував. 
Після відходу чекістів мо
настир відразу був оточений 
червоноармійцями, один з 
яких пострілом вибив шиб
ку в келії Ніла. Затим було 
оголошено, що стріляв сам 
ієромонах. Ніла арештува
ли. Монастир був пограбо
ваний: забирали навіть на
тільні хрестики монахів, 
усе продовольство, худобу 
та одяг. Ієромонах Ніл після 
катувань (вивихнута й розд
роблена права рука) був уби

тий у Розсошинському лісі. 4 серпня 1919 р. слідчий М. Войцехівський і повіто
вий лікар Голіцин провели експертизу трупа, затим всі монахи на чолі з ігуменом 
Аліпіем хресним ходом перенесли тіло ієромонаха Шла й поховали на монас
тирському кладовищі. Про велелюдні похорони в Хрестовоздвиженському монас
тирі 1/14 серпня 1919 р., за кілька днів до мгарської трагедії, писав у щоденнику 
О.О. Несвіцький. За даними Нілостронського, які наводив С. Мельгунов, у тій 
самій Полтаві та Кременчуці більшовики саджали священиків на палю (в одній 
лише Полтаві — 18). У Харкові було розстріляно водночас 18 семидесятилітніх 
монахів, а з 75-літнього архімандрита Родіона зняли скальп. Звісно, всю цю 
інформацію слід ретельно перевіряти: як більшовики, так і денікінці та 
емігрантська література схильні були до значного перебільшення опису злочинів 
своїх противників. Проте достеменних фактів таки вистачає — загалом вони 
свідчать про систему «червоного терору».

Спеціально розслідуванням подібних «діянь» більшовиків займалася створе
на в грудні 1918 р. при уряді Денікіна Особлива Комісія. Її матеріали надсилали
ся дипломатичним місіям і використовувалися для викриття злочинності 
більшовицького режиму. У березні 1920 р. під час евакуації частину документів 
вдалося переправити за кордон, де її часто використовували з політичною та іде
ологічною метою (наприклад, на Лозаннській конференції). Саме з цього фонду 
черпав основну інформацію Сергій Мельгунов. Згадана Комісія спонукала іно
земні дипломатичні та допомогові місії (Червоний Хрест) також вивчати злочини 
більшовиків, брати участь у дослідженні поховань забитих тощо. О. Несвіцький 
зафіксував, наприклад, що 9 вересня 1919 р. (через місяць після мгарської тра
гедії) «в Полтаву прибыла английская миссия для ознакомления с ужасами ЧК».

Розслідування мгарської трагедії вели представники місцевої судової влади на 
чолі з Лубенським прокурором, що підпорядковувались уряду генерала Денікіна. 
Матеріали також передбачалося передати Особливій Комісії задля ознайомлення 
іноземних дипломатичних місій з новим злочином більшовиків. Фотографії 
розстріляних монахів та загальна довідка таки були надіслані Комісії (в справі 
залишилися копії фотографій та робочі матеріали слідства). Нам не вдалося вста
новити, чи була якось використана ця інформація Комісією (окрім публікації в 
«Киевской жизни»). Втім, це вже не так важливо — адже першочерговим є сам 
факт вражаючого за своїм цинізмом розстрілу цілого монастиря.

Картина злочину «оживає» і стає криваво-натуралістичною завдяки не лише 
фотографіям, зробленим по «гарячих слідах», але й свідченням кількох розстріля
них, але чудом вцілілих монахів. їх оповіді дозволяють також почасти реконстру
ювати основні обставини й назвати імена чільних осіб, причетних до трагедії.

Шість розстріляних монахів. Фото в саду земської лікарні. 
Серпень 1919 р. Фотограф О.А. Колодний
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Отже, спробуємо з ’ясувати 
найважливіше: хто і навіщо 
здійснив жорстокий розстріл 
цілого монастиря.

Першопоштовхом для з’ясу
вання вказаних питань є свідчен
ня монахів, котрі залишилися 
живими після розстрілу.

Насамперед з їх слів виринає 
ім’я більшовицького лубенсько
го повітового військового ко
місара Дмитра Бакая. В. Мок-
ляк однозначно стверджує, що 17 розстріляних монахів. Групове фото в саду земської
саме він наказав розстріляти лікарні. Серпень 1919 р. Фотограф О.А. Колодний 

монахів. Більше того, дослід
ник підкреслює, що «всі (свідки — Б.У.) назвали комісара Бакая» головним вер
шителем злочину. Однак дане твердження є неточним.

11 вересня* на першому допиті, веденому Василем Пономаренком, ієромонах 
Ілларіон в якості свідка справді засвідчив, що саме Бакай наздогнав арештованих 
монахів біля Круглика, наказав розділити на три групи по вісім чоловік, особис
то вбив настоятеля і скомандував розстріляти всіх інших монахів (див. док. 
№ 11). Свідок також вказував, що «личностей большевиков, принимавших учас
тие в аресте, сопровождении и затем расстреле монахов...кроме Бакая, не знает и 
обвинять в убийстве не может, так как расстрелы производились темной ночью». 
Цю інформацію тоді ж підтвердив ієродиякон Ісаакій. Ієродиякон Модест описав 
зовнішність командира і вбивці архімандрита: «Настоятеля убил человек в серой 
тужурке, без бороды, среднего роста, лет 25 и он же командовал стрелявшими мо
нахов болыпевиками...личности этого человека он не знает». Ієродиякон Ніфонт, 
який потрапив у третю групу розстріляних, свідчив: «После расстрела 1-й партии 
говорили, что в расстрелах принимает участие военный комиссар Бакай, но лич
ности его он не знает». Однак уже в новому свідченні 22 вересня ієродиякон Мо
дест (док. №15) заявив, що не впевнений, чи був Бакай у комісаріаті і чи брав він 
участь у розстрілі, бо свідок (як і інші монахи) не знав його особисто (пор. 
свідчення монаха Христіана: «В Комиссариате я не заметил воєнного комиссара 
и не знаю как он выглядит» — док. № 20). Ієромонах Феофіл так само вказував, 
що не може засвідчити навіть того, з ким у комісаріаті розмовляв архімандрит: 
«Говорил он с комиссаром Бакаем или кем другим, я не знаю. Комиссара Бакая и 
председателя Исполкома Козина я в лицо не знаю, так что не могу сказать, были 
ли они тогда в комиссариате... Кто стрелял и по чьему распоряжению, я не знаю... 
Присутствовал ли при расстреле Бакай или Козин я не знаю. Когда нас расстре
ливали, было очень темно. Никаких указаний для выяснения по чьему распоря
жению мы были расстреляны, кем и для чего, я дать не могу» (док. № 16). Ієро
диякон Євсевій також свідчив, що не може вказати з ким і про що говорив 
архімандрит у кабінеті військового комісара, чи були там Бакай або Кузін, він не 
знає, «так как никогда не видел раньше» (док. № 17). Коли монахів розстрілюва
ли, Євсевій чув команду «коменданта», а не «комісара», і засвідчив, що не може 
сказати, «кем были расстреляны и по чьему приказанию» братія монастиря.

У новому свідченні 8 жовтня ієродиякон Ісаакій вказував, що під час арешту 
монахів «среди распоряжавшихся большевиков все были в военной форме за ис
ключением одного еврея, который был в штатской форме» (док. № 19). Він же 
засвідчив, що наказ про розстріл був даний у дорозі: «К нам подъехал какой-то 
верховой и приказал отделить из нашей партии 8 человек и когда отвели их к рву,
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Четверо розстріляних монахів. Фото в саду земської лікарні. 
Серпень 1919 р. Фотограф О.А. Колодний

то скомандовал разстре- 
лять, при этом выстрелил 
в упор в стоявшего возле 
него игумена. В то время 
было очень темно, так что 
различить невозможно 
было примет приказавше
го разстреливать, но голос 
был похож на голос воен
ного комиссара Бакая, ко
торого я слышал, когда 
нас держали в военном ко
миссариате» (док. № 19). 
Однак свідок все ж заяв
ляв: «По чьему распоря
жению были разстреляны

монахи я не знаю и никаких указаний для выяснения их личностей дать не мо
гу». Монах Христіан також вказував, що в дорозі їх наздогнав «какой-то в воен
ной форме» і дав наказ про розстріл, але хто це був — він не знає (док. № 20).

Ієромонах Ілларіон під час другої подачі свідчень 8 жовтня також не наполягав 
на звинуваченні саме Бакая. Він переказував чиїсь слова («говорили»), що 
архімандрит мав розмову з комісаром. Свідок вказував, що в дорозі їх наздогнало 
«несколько верховых», з котрих один командував розстрілом і особисто вбив ігу
мена (док. № 21). «Голос приказавшего нас разстреливать показался мне похожим 
на голос комиссара Бакая, но утверждать, что это был именно он, я не могу. Ночь 
в то время была очень темная и никого невозможно было разобрать...Указать по 
чьему распоряжению и кем были разстреляны монахи я не могу» (док. № 21).

Фактично всі свідки не змогли підтвердити участь Бакая у розстрілі. Це було 
обумовлено двома причинами: жоден з монахів не знав Дмитра Бакая особисто і 
не міг його точно ідентифікувати (лише командний голос в Лубенському воєнно
му комісаріаті був сприйнятий Ілларіоном та Ісаакієм за голос Бакая саме через 
командирські нотки); розстріл відбувався вже вночі, коли розгледіти командува
ча розправою було дуже важко, окрім того, кожен свідок стояв перед лицем 
смерті й навряд чи зацікавлено розглядав головного ката.

ЗО вересня 1919 р. перший слідчий Василь Пономаренко, підбиваючи підсум
ки своєї роботи, констатував: «Возле Круглика их (монахів — В.У.) нагнал отряд 
кавалерии, среди которых находился военный комиссар Бакай, которого они опо
знали по голосу. По их словам, тот, кого они принимали за Бакая, приказал раз
делить монахов на три группы и по каждой были даны залпы... Категорически ни
кто не показал,что приказавший расстреливать монахов был именно военный ко
миссар Бакай, а говорили, что как-будто голос похож на голос Бакая, которого они 
в этот день впервые видели в Военном Комиссариате, хотя утверждать, что они ви
дели в Комиссариате именно Бакая, а не кого-нибудь другого из начальствующих 
лиц, они также в точности не могли. По их словам, во время расстрела было так 
темно, что совершенно невозможно было различить человека» (док. 18).

15 листопада 1919 р. слідчий Д.Соловйов закрив справу саме на підставі того, 
що «личности их (винуватців — В.У.) не установлены и что допрошенные на пред
варительном следствии свидетели никаких указаний для выяснения их не дали и 
не подтвердили заявленные ими на дознании подозрения» (док. № 26).

Отже, ні свідки, ні слідчі не назвали однозначно Дмитра Бакая винуватцем 
трагедії. Зауважимо, з ідеологічних міркувань денікінська адміністрація мала б 
бути зацікавлена в звинуваченні саме Бакая, підтверджуючи загально усвідомле-
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ну лінію поведінки й жор
стокість «червоного теро
ру». Однак слідчі «старої 
школи» поважали мову 
фактів і доказів. Нинішня 
кон’юнктура також вима
гає звинувачення Бакая 
як доказу більшовицько
го тоталітаризму, а не ви
падкового явища.

Чи можемо ми підтвер
дити таке звинувачення?
В Лубенському краєзнав
чому музеї містилися ма- Ікони Богородиці і св. Афанасія, понівечені багнетами,
теріали про «учасників Серпень 1919 р. Фотограф О.А. Колодний

боїв з контрреволюційни
ми бандами» — голову Лубенської Ради Олексія Кузіна та військового комісара 
Дмитра Бакая. На жаль, нам не вдалося скористатися цими матеріалами, зокре
ма фотографіями «героїв», щоб порівняти їх з описами свідків (згадаймо перше 
свідчення Модеста з описом зовнішності керівника розстрілу — док. № 11). Мож
ливо, в подальшому вони дадуть якусь нову зачіпку для розслідування.

У фондах Державного архіву Полтавської області збереглися лише нечисленні 
розпорядчі документи військової влади, які дозволяють назвати поіменно всіх 
військових більшовицьких керівників Лубенщини й скласти досить повний спи
сок можливих командирів та виконавців розстрілу мгарських монахів. Лубенсь
ким повітовим військовим комісаром (комісаріат № 122) Дмитро Бакай був при
значений 2 лютого 1919 р. Його заступником став Коренецький. Окрім того, була 
встановлена також посада воєнрука, яку займав спочатку Артисевич, потім 
Стрілець. Комісар отримав завдання сформувати місцеві військові підрозділи. 
На 27 червня була сформована Лубенська караульна рота (перший склад: 9 ко
мандирів, 144 червоноармійці; другий склад: 7 командирів, 84 червоноармійці). 
Запасним батальйоном (дві роти) командував комісар Григорій Ващенко, а кара
ульними ротами — комісари Діонісій Ворвинський та Костянтин Холодняк. Лу
бенським волосним військовим комісаром був призначений Григорій Матвієнко, 
а у червні — Іван Хільченко; командиром волосного караульного взводу — Семен 
Зайцев. Всі ці червоні командири мають увійти в коло підозрюваних керівників 
та виконавців розстрілу мгарських монахів.

Однак нині доводиться лише повторити висновок слідчого 1919 року: якщо в 
злочині достеменно можна звинувачувати більшовицьких вояків місцевих фор
мувань (Лубенського військового комісаріату), то ім’я або імена керівників 
розстрілу однозначно й впевнено назвати не вдається.

Більш точно можна з’ясувати питання про причину та мету розстрілу. Її прак
тично розкривають як самі монахи, так і загальний перебіг подій та розпорядчі 
накази більшовицької військової влади.

Ієродиякони Модест та Ісаакій свідчили, що з 27 червня в монастирі 
розмістився «Антоновський» полк, який зайняв усі приміщення і видворив мо
нахів. Солдати розмістилися не лише в келіях, але й у теплій Благовіщенській 
церкві, де поглумилися над святинею. Однак у двадцятих числах липня вони за
лишили монастир, пограбувавши його майно (док. № 15,19, пор. подібні свідчен
ня ієромонаха Феофіла — док. № 16). Радянські документи свідчать, що такий 
полк, котрий носив назву «1-й Антоновский советский коммунистический полк» 
(складався з вихідців Антоновської волості), справді існував і його маршрут про-
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лягав через Полтавщину. Збереглася резолюція спільного зібрання полку про 
безпощадну боротьбу з денікінцями .

Увечері 1 серпня в монастир вступили війська добровольців (денікінців), а на
ступного дня вони захопили Лубни. Однак уже 4 серпня й монастирі знову з’яви
лися більшовики. 5 серпня «в фаэтоне» (за даними монаха Христіана — «верхо
вые» — док. № 20) приїхало кілька більшовиків, які розпорядилися всім мона
хам зібратися в одне місце (док. № 15, 16, 19).

На цьому місці свідчень Модеста і Феофіла зупинимося. Отже, більшовики ще 
наприкінці червня захоплювали монастир, грабували його, притісняли монахів і 
збиткувалися над святинями. Добровольці ж були гостинно прийняті монахами. 
Наступного дня після повернення більшовиків вся братія монастиря була зааре
штована. Чому? Лише двоє із порятованих від смерті монахів назвали причину. 
Ієродиякон Ісаакій переказав звинувачення, яке було оголошене більшовицьки
ми командирами: «Они объявили нас арестованными за то, будто встречали доб
ровольцев и помогали им переправиться через реку Сулу возле монастыря» (док. 
№ 19). Ієромонах Ілларіон під час другої подачі свідчень (8 жовтня) також згадав: 
«...было объявлено, что все арестованы за то, что оказывали гостеприимство де
никинцам» (док. № 21).

Але ж хто міг повідомити про цей факт більшовикам? І тут виринають дві осо
би, які під час першого подання свідчень 11 вересня були названі ієромонахом 
Ілларіоном та ієродияконом Ісаакієм (док. № 11). Перший свідок заявляв, що 
підозрює в намові проти монахів біженця та жительку Лубен — комуністку, які 
мешкали в монастирі. Ілларіон виснував це на підставі того, що «коммунистка и 
беженец относились к монахам враждебно и беженец неоднократно высказывал
ся открыто, что всех монахов нужно перевешать и перестрелять». З огляду на це 
ієромонах припускав: «жалобы и клевета на монахов пред большевиками могли 
исходить от названных лиц как ненавистников христианства» (док. №11). Втім, 
уже 8 жовтня Ілларіон дещо змінив свідчення: підтвердивши вороже ставлення 
обох названих осіб до монахів, він зазначив: «но имели ли они какое отношение 
к расстрелу монахов, я не знаю» (док. № 21). Ієродиякон Ісаакій додав, що саме 5 
серпня біженець побив палицею монаха й кричав про потребу знищення всіх мо
нахів. Слідчий Пономаренко встановив, що мова йшла про Григорія Чека, який 
служив сільським писарем у с. Мгарі, а затим поступив на службу вчителя в Хо- 
рольський повіт; комуністка Ксенія Костянтинівна (прізвище не встановлене) по
ходила з Лубен і завідувала комуністичними школами. Однак слідчому «собрать 
какие-либо улики против беженца и учительницы в причастности их к расстрелу 
монахов не удалось» (док. №18).

Втім, ясно, що саме ці двоє могли знати про обставини побуту в монастирі до
бровольців. Чи не з їх вуст поширилася інформація, ніби монахи допомогли 
денікінцям переправитися через Сулу під час наступу останніх на Лубни. Прик
метно, що саме це повідомлення як достеменне донедавна було представлене в ек
спозиції Лубенського краєзнавчого музею і формувало уявлення про означені 
події тисячам екскурсантів: «Після запеклих боїв під Ромо даном денікінцям вда
лося прорватися до Лубен. З допомогою ченців Мгарського монастиря вони пере
правились через Сулу і захопили місто».

Наведені факти дозволяють стверджувати, що монахи були звинувачені в до
помозі денікінцям, сприянні їх військовим акціям, а отже — в контрреволюції. 
За «законами» більшовиків таких осіб треба було безжально знищувати. Це 
«диктувалося» також хитким становищем більшовиків у регіоні та гадкою про 
можливу подальшу підтримку монахами добровольців.
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Згадаймо свідчення очевидців: після приведення монахів у Лубенський 

військовий комісаріат архімандрит Амвросій був викликаний до комісара для 
пояснення (його тримали в кабінеті комісара «около двух часов» — свідчення 
Ілларіона, док. № 11,21; «около полчаса» свідчення Ісаакія, док. № 19). Однак 
всі його спростування й благання про помилування братії були марними.

Ще 16 червня 1919 р. лубенський комісар отримав наказ командувача війська
ми Лівобережної України Єгорова (№ 13) «подавлять всеми средствами контррево
люционные восстания и поддерживать строгий законный порядок...Киев, Лубны 
исключительно... Контрреволюционные выступления немедленно подавлять. Рас
стреливать укрывателей дезертиров и бандитов».

Монастирі апріорі відносилися до «осередків контрреволюції». Відомий викри
вач «церковного мракобісся» Борис Кандідов писав: «Разностороннее содействие 
белогвардейским бандитам оказывали монастыри. Эти гнойники прошлого разви
ли самую разностороннюю вредительскую работу, содействуя нашим врагам»41.

Фактично вже самим розташуванням на території активних військових дій та 
перебуванням вояків добровольчої армії доля монастиря була наперед вирішена. 
Монастир підпадав під означення «контрреволюції» й, згідно загальної політики 
та системи більшовиків, мав бути покараний, тобто знищений.

Монахи передчували трагедію вже з моменту їх арешту.
В монастирі перебувало 25 монахів включно з настоятелем. Після оголошення 

їх арештованими, військовики примусили монахів принести з лісу дрова (суш
няк). Вже тоді братія вирішила, що їх збираються спалити на вогнищі (док. №11, 
16, 20, 21). Лише ієродиякон Євсевій почув розмови солдат про іншу мету: «Из 
разговоров их видно было, что дрова...они предполагали на подводах отвезти в го
род, но так как затем они стали почему-то торопиться...то дрова оставили на мес
те» (док. № 17).

Дрова таки залишили без використання. Але монахам було наказано запряг
ти дві пари волів у два вози та завантажити їх зерном пшениці й проса (більше 
100 пудів) (док. № 11,15,16, 19, 20, 21). Все це разом з насельниками монастиря 
було допроваджено в Лубни.

Подальше розгортання трагічних подій змальовують моторошні свідчення 
очевидців, які публікуємо нижче. Зазначимо лише, що наказ про розстріл, воче
видь, був даний з огляду на спішний відступ більшовиків і неможливість далі 
транспортувати заарештованих «контрреволюціонерів». Монахи не були 
розстріляні в монастирі, їх навіщось вели до Лубен, потім примусили чекати на 
залізничному вузлі, далі повели до Лазорок...

Як бачимо, трагічна історія Мгарського монастиря серпня 1919 року має ще 
доволі багато не з’ясованого. Однак все це за жодних обставин не може примен
шити страдництво слуг Божих, котре в християнстві визначається як подвиг му
чеництва*.

Нижче публікуємо повний комплекс матеріалів слідства (разом з фото
графіями) в тому порядку документів, як вони були сформовані в слідчій справі. 
Зберігається мова оригіналу (російська) та всі її особливості (включно з ненормо- 
ваним вживанням великої літери, невідповідністю відмінків тощо). Втручання в 
текст упорядника стосуються лише розкриття скорочень і виділяються курсивом.

Автор-упорядник при цій нагоді складає подяку дирекції та співробітникам 
Державного архіву Полтавської області, а також О.Б. Супруненку за сприяння у 
виготовленні копії матеріалів у червні 1989 року.

ТРАГЕДІЯ В ЛУБЕНСЬКОМУ МГАРСЬКОМУ МОНАСТИРІ 1919 РОКУ
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Предварительное следствие судебного следователя Лубенского Окружного 
суда по важнейшим делам по делу об убийстве игумена и 16 монахов Лубенского 
мужского Мгарского монастыря. Начато 6 сентября 1919 г. Кончено 15 ноября 
1919 г.

№ 1
Прокурор Харьковской
Судебной палаты
24 августа 1919. № 426

Г. Прокурору Лубенского окружного суда

Поручаю Вам распорядиться производством предварительного следствия об 
убийстве большевиками игумена и 16 монахов Лубенского мужского Мгарского 
монастыря.

Прокурор Судебной палаты (подпись)
Секретарь (подпись )
(Резолюция): ^Предложить и.о.судебного следователя по важным делам Со

ловьеву приступить к производству предварительного следствия, 2) донести об 
этом прокурору Харьковской Судебной Палаты.

№2
N° 484
6.11. № в.х.44.
На основании 288 (1) статьи устава уголовного судопроизводства, препровож

дая настоящее предписание, предлагаю господину судебному следователю Лубен
ского Окружного суда по важнейшим делам приступить к производству предва
рительного следствия по означенному в предписании делу.

г. Лубны, сентября 3 дня 1919 г.
И. д. прокурора суда (подпись)
Секретарь (подпись )

№3
Постановление N° 1

1919 года сентября 6 дня и.д. судебного следователя Лубенского Окружного 
Суда по важнейшим делам разсмотрев предложение прокурора Лубенского Ок
ружного Суда от 3 сего сентября за № 484 об убийстве 17 монахов в Лубенском 
мужском Мгарском монастыре нашел, что в нем заключается сведение о преступ
лении предусмотренном 1454 статьи уложения о наказаниях, а потому руковод
ствуясь 288(1) ст. Устава уголовного судопроизводства постановил: приступить к 
производству предварительного следствия об этом преступлении.

И. д. судебного следователя Д. Соловьев (подпись)

N24
Протокол 1919 г. сентября 10 дня г. Лубны. Судебный следователь Лубенско

го Окружного Суда по важнейшим делам допрашивал ниже поименованного в ка
честве свидетеля с соблюдением 443 статьи Устава Уголовного судопроизводства 
и он показал

Николай Ильич Орлов, 42 г., 
православный, под судом и 

следствием не был, Товарищ 
Прокурора Лубенского Окружного 

Суда, живу в г. Лубнах
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6 августа текущего года, по старому стилю, около 1 часу дня, гуляя с своими де

тьми по улице вблизи земской больницы, я встретил свою куму Анну Ивановну 
Афанасьеву-Прокофьеву, которая сообщила мне, что сейчас в больницу привезен 
один монах Лубенского Спасо-Преображенского монастыря, тяжело раненный 
большевиками в грудь, и что, кроме этого монаха, большевиками при оставлении 
ими монастыря, было расстреляно еще 24 монаха. 8 августа, часов в 9 утра, узнав 
от 5 проходивших мимо моей квартиры людей, что убитые большевиками монахи 
привезены в часовню при земской больнице, я пошел в эту часовню посмотреть на 
этих монахов; в виду тесноты помещения часовни и толпившегося около часовни 
народа, я осмотрел лишь нескольких монахов, лежавших на полу, на спинах, ни
чем не прикрытыми. Я заметил только, что лица их и головы страшно изуродова
ны, по-видимому, разрывными пулями, а у некоторых из них были прострелены 
и глаза. Осмотрев монахов бегло и поверхностно, я пошел в город и, встретив,jia 
Братской улице вблизи больницы своего начальника — Прокурора Лубенского 
Окружного суда К.Н.Алеева, шедшего с каким-то офицером Добровольческой Ар
мии, доложил ему о том, что я сейчас осматривал трупы убитых большевиками 
монахов, привезенных в часовню при больнице, и что, по моему мнению, с трупов 
монахов следует снять фотографические снимки и отослать таковые в иностран
ные миссии. Прокурор Суда заявил мне, что он пойдет посмотреть на монахов, а 
офицер-доброволец, с которым меня познакомил Прокурор Суда, сказал, что фо
тографические снимки будут сняты с монахов и отосланы в посольства. Вечером 
того же 8 августа, после похорон одного офицера-добровольца, павшего в бою под 
Лубнами, я снова зашел в часовню при больнице, вместе с бывшим военным сле
дователем Н.С. Чирским, и осмотрел с ним, опять таки поверхностно, трупы мона
хов, при чем в одном из них я опознал знакомого мне о. Серапиона.

Николай Орлов, и. д. судебного следователя (подпись)

№5
Протокол 1919 года сентября 17 дня*

Отец Абрамов Колодный, 
46 лет, иудейского, грамотен, 

прав не лишен, постоянно 
проживаю в Лубнах

Я состою фотографом. В средних числах августа месяца сего года я был при
глашен Начальником гарнизона сделать снимки с трупов монахов Мгарского мо
настыря, расстрелянных 5 августа сего года по старому стилю большевиками при 
оставлении ими Лубен. По прибытии моем в земскую больницу трупы были вы
несены из часовни и положены на землю в саду, где мною и были сняты. Сделано 
было мною тогда 5 снимков — одну общую группу, и четыре снимка по несколь
ко человек. Распоряжался тогда поручик местного гарнизона Василевский, кото
рому я и передал потом все снимки. Кроме того, тогда же по требованию поручи
ка Гладкого я сделал три снимка с церкви, в которой помещались большевики. 
Один снимок представяет общий вид иконостаса, другой — иконы Божьей Мате
ри и св. Афанасия, пробитые штыками, а третий — сломанные врата в иконоста
се. Поручик Гладкий просил прислать готовые снимки в

Харьков в Политическую часть Управления главноначальствующего. Соглас
но Вашему требованию я переснял 6 снимков, каковые Вам и представляю (фото
графом были представлены — одна общая группа, на которой изображено 17 мо
нахов, другая — 4 монаха, третья — 6 монахов, четвертый — общий вид иконо
стаса теплой церкви Мгарского монастыря, пятый снимок иконы Божьей Матери

Тут і далі загальна стандартна (на спеціальному бланку) шапка протоколу (виконана друкар
ським способом) не повторюється — вона скрізь ідентична документу № 4.
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и св.Афанасия и шестой со сломанных врат иконостаса). Больше по настоящему 
делу показать ничего не имею.

Прочитано (подпись)
И. д. Судебного следователя (подпись)

№6
Протокол осмотра

1919 года сентября 17 дня судебный следователь Лубенского Окружного Суда 
по важнейшим делам, в присутствии нижеподписавшихся понятых, производит 
осмотр снимок трупов монахов, представленных сего числа фотографом Колод
ным, при чем оказалось следующее: на одном снимке представлены лежащими 
на земле 17 трупов монахов, на втором трупы 6 монахов, на третьем трупы 4 мо
нахов, на четвертом — общий вид иконостаса теплой церкви Мгарского монасты
ря, на пятом — иконы Божьей Матери и св.Афанасия и на шестом сломанные 
врата иконостаса.

Понятые М. Ковалев (подпись)
Дружинин (подпись)

И. д. судебного следователя (подпись)

№7
№ 92
Настоящею переписку с произведенным дознанием представляю Его Превос

ходительству Господину Командиру Дубенской уездной Государственной Стражи 
на распоряжение.

г. Дубны, сентября 20 дня 1919 года.
Пристав 2 стола Дубенской уездной Государственной Стражи Шаповалов

№8
22/ІХ. № вх. 56
Препровождаю г. Судебному следователю Лубенского Окружного суда по важ

нейшим делам.
20 сентября 1919, № 178
Помощник Командира Стражи С. Шаповалов

№9
Судебный следователь
Лубенского Окружного суда
По важнейшим делам
Септября 7 дня 1919 г. № 74

Командиру Государственной Стражи
По делу об убийстве игумена и 16 монахов Лубенского мужского монастыря 

прошу при надписи на сем сообщить мне, кем производилось дознание по настоя
щему делу и куда таковое направлено, а если не производилось, то произвести и 
в самом непродолжительном времени представить мне.

И. д. судебного следователя (подпись)

№  10
10.IX. Экстренно
Г. Приставу 2 ст. Лубенской уездной государственной Стражи — для произ

водства дознания и представления мне без замедления.
9 сентября 1919 № 178
И. о. Командира уездной стражи (подпись)
(резолюция): Г. Помощнику Деранковскому для производства дознания. При

став Шаповалов.
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№11
Протокол № З

1919 года сентября 11 дня.
Надзиратель Государственной стражи по Дубенской волости Пономаренко, 

исполняя поручение за № 92, производил дознание по содержанию требования 
г.Судебного следователя Дубенского Окружного суда по важнейшим делам за 
№ 74, с целью выяснения обстоятельств, при которых совершено убийство мона
хов Дубенского Спасо-Преображенского монастыря, при чем оказалось:

1. Опрошенный раненый иеромонах Илларион 67 лет объяснил, что 5 числа 
истекшего августа в монастыре шло приготовление к служению всенощной по 
случаю храмового праздника 6 августа. Часов в 4—5 по полудни находившиеся в 
зданиях монастыря большевики объявили монахам, чтобы они собрались все в 
одно место в ограде монастыря для переписи их на предмет зачисления их на свой 
котел, так как все монастырское имущество переходит в их большевиков распо
ряжение. Во главе Настоятеля монастыря собрались 24 человека монахов, к ним 
подошли несколько человек вооруженных большевиков, объявили им, что они 
арестованы и приказали всем следовать за ними в лес за дровами, монахи отпра
вились в лес, понабрали на руки дров, принесли их в ограду монастыря и сложи
ли на кучу по указанию сопровождавших их большевиков, последние повторили 
ту же команду, монахи опять отправились в лес, понабрали дров, принесли в ог
раду монастыря и сложили на ту же кучу, что и первые; один из сопровождавших 
их большевиков высказал «довольно, хватит с них для каждого». Эти слова озна
чали то, что большевики намеревались сжигать монахов на костре, но после не
которых между собою переговоров, приказали запречь две пары волов в повозки 
и нагружать последние зерном ржи и пшеницы. Они запрягли волов, погрузили 
в повозки более 100 пудов зерна, а потом, отступавший из монастыря отряд при
казал следовать вместе с повозками с зерном за ним в г. Лубны. По прибытии в 
Лубны монахов завели в военный комиссариат, там военный комиссар позвал на
стоятеля монастыря в свой кабинет, продержал его у себя около двух часов време
ни, а потом всех монахов отправили под станции железной дороги. Лубны, под 
станции тоже продержали больше часу времени и объявили им, что они отправ
ляются для работ в с. Лазорки. От станции Лубны по Пирятинской дороге мона
хов сопровождали семь человек, два верховых и пять пеших. Против экономии 
Климовой и деревни Круглика их нагнал и остановил отряд кавалерии и обоз, и 
тут же послышался голос комиссара Бакая, который скомандовал: «разделить по 
восемь», монахов разделили на три партии по восемь человек, в первую партию 
отделен Настоятель и показатель. Настоятель начал умолять о пощаде их, но к 
нему подошел Бакай и проговорил: «Довольно тебе обманывать нас» и тут же дал 
ему в упор из револьвера выстрел, от которого Настоятель повалился на землю, а 
в остальных, и показателя в том числе, по команде Бакая, дали залп винтовок 
большевики. Показателя пуля пробила насквозь и он повалился на землю вместе 
с другими, но чрез некоторое время пришел в чувство, ползком добрался до кана
вы при дороге, но тут же услышал, что по дороге следует второй отряд большеви
ков, он добрался до куста находящегося над канавой и там спрятался. Сидя под 
кустом он видел, как большевики этого отряда добивали выстрелами еще стонав
ших монахов и грабили на них одежду. Таким образом большевики поступили и 
с остальными двумя группами монахов, отвели от первой группы на расстояние 
? версты подвергнули расстрелу 8 человек, потом отвели приблизительно на та
кое же расстояние и подвергнули расстрелу остальных 8 человек. Из всех трех 
групп разными случайностями спаслось 5 человек, остальные расстреляны. Лич
ностей большевиков, принимавших участие в аресте, сопровождении и затем в 
расстреле монахов показатель кроме Бакая, не знает и обвинять в убийстве не мо-
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жет, так как расстрелы производились темной ночью. Показатель подозревает, 
что в убийстве монахов косвенное участие принимали: проживавший в монас
тырских помещениях беженец имя и фамилии его показатель не знает и прожи
вавшая там же коммунистка, жителька г. Лубен, имя ее и фамилии он тоже не 
знает; коммунистка и беженец относились к монахам враждебно и беженец неод
нократно высказывался открыто, что всех монахов нужно перевешать или пере
стрелять, почему, жалобы и клевета на монахов пред большевиками могли исхо
дить от названных лиц как ненавистников христианства.

2. Спрошенный случайно оставшийся жив во время расстрела монах иеродиа
кон Исаакий 61 год.

Относительно ареста и порядка расстрела монахов большевиками точно под
твердил показания иеромонаха Иллариона и добавил, что личностей подвергав
ших аресту и расстрелу монахов большевиков он не знает, но подозревает, что в 
этом убийстве косвенное участие принимали проживавшие в монастыре беженец 
и коммунистка, имен и фамилий который он не знает, но лица эти относились к 
монахам и вообще православной религии враждебно, а 5 числа истекшего авгус
та беженец встретил на балконе гостинницы (расстрелянного) монаха и нанес ему 
побои палкою, при чем кричал, что всех монахов нужно вывешать.

3. Спрошенный подвергавшийся расстрелу иеродиакон Модест 44 лет объяс
нил, что личностей большевиков, подвергавших монахов аресту и расстрелу он не 
знает. Настоятеля убил человек в серой тужурке, без бороды, среднего роста, лет 
25 и он же командовал стрелявшими монахов большевиками, произнося: «слу
шай моей команды», личности этого человека он не знает, проживавших в мона
стыре коммунистки и беженца личностей не знает так же.

4. Спрошенный бывший в числе расстрелянных монахов и оставшийся слу
чайно жив иеродиакон Нифонт 51 год объяснил, что личностей производивших 
арест и расстрел монахов, большевиков он не знает, он был отделен для расстре
ла в 3-ю партию и после расстрела 1-й партии говорили, что в расстрелах прини
мает участие военный комиссар Бакай, но личности его он не знает, проживав
ших в монастыре беженца и коммунистки имени и фамилий, а равно их деятель
ности против монахов не знает.

По собранным сведениям дознано, что упомянутый выше беженец по имени и 
фамилии Григорий Чек, служил в Мгари Лубенской волости сельским писарем и 
выехал на службу учителем в Хорольский уезд, но куда именно, не известно. 
Коммунистка, проживавшая в монастыре, Ксения Константиновна по фамилии 
не известна, происходит из жителей г. Лубен на Подоле, служила начальницей 
коммунистических школ. Постановил об изложенном — записать в настоящий 
протокол, который представить г. Приставу 2 стана Лубенской государственной 
стражи.

Надзиратель государственной стражи по Лубенской волости Пономаренко.
Представляя настоящее дознание г.Приставу 2 стана Лубенской государствен

ной стражи незаконченным, доношу, что по этому делу производится дознание 
г. военным судебным следователем.

Надзиратель государственной стражи по Лубенской волости Пономаренко

№ 12
Протокол осмотра

1919 года сентября 22 дня судебный следователь Лубенского Окружного суда 
по важнейшим делам в присутствии ниже подписавшихся понятых производил 
осмотр теплой церкви в Мгарском мужском монастыре с целью выяснения, какие 
повреждения были произведены большевиками, при чем оказалось следующее: 
теплая церковь помещается под одной крышей с архиерейскими покоями на пло-



1 1 7

щади, вблизи собора. Внутри церкви имеются следующие повреждения. 1) Север
ные врата, находящиеся в левой половине иконостаса, сорваны с петель и стоят 
прислоненные к иконостасу; 2) В иконе Божьей Матери, помещающейся в левой 
половине иконостаса, на шее Божьей Матери имеется след от удара штыком; 3) В 
иконе св.Афанасия, помещающейся в правой боковой двери иконостаса, имеется 
возле глаза след от удара штыком; 4) в киоте перед правым клиросом с иконы 
Благовещения Божьей Матери сорван венчик. На сем протокол осмотра окончен.

Понятые: Урбин, Ив. Василенко неграмотен
И. д. судебного следователя Д. Соловьев (подпись)

N9 13
Протокол судебно-медицинского освидетельствования
1919 года, сентября 22 дня. Мгарский монастырь. Судебный следователь Лу- 

бенского Окружного суда по важнейшим делам, в присутствии нижеподписав
шихся понятых, через и. об. Лубенского уездного врача Омельченко, производил 
судебно-медицинское освидетельствование иеромонаха Иллариона с целью выяс
нения характер и степень причиненных ему повреждений, при чем оказалось сле
дующее: свидетельствуемый среднего роста, удовлетворительного питания, тело
сложения умеренного, 67 лет. Во втором межреберном промежутке, в правой по
ловине груди, спереди, по сосковой линии находится подвижный плотный, не
правильно-круглой формы бледно-розового цвета рубец около 7 мил. в диаметре, 
на задней части правой половины груди, близ нижнего угла лопатки, снаружи от 
него находится плотный кожаный подвижный рубец, неправильно-круглой фор
мы бледно-розового цвета, около 1 сайт, в диаметре, изменения перкуторного зву
ка на месте рубцов не замечается. Наблюдается чуть заметное ослабление дыха
ния на этих местах. Других следов повреждения нет. Общее состояние здоровья 
удовлетворительно.

Понятые: Тихон Безлендин, иеродиакон Исаакий
Врачь-эксперт Г. Омельченко
И. д. судебного следователя Д. Соловьев (подпись)
Мнение врача: На основании данных, добытых при освидетельствовании иеро

монаха Иллариона, я заключаю, что ему около 6-ти недель тому назад посторон
нею рукою при выстреле из оружия, заряженного пулей, была нанесена огнест
рельная рана в области правой половины груди, причем пуля от входного отвер
стия во 2-м межреберном промежутке спереди прошла через правое легкое к вы
ходному отверстию близь нижнего угла правой лопатки. Рана эта, как проника
ющая в грудную полость, должна быть отнесена к разряду тяжких ран.

Врачь Г. Омельченко
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№ 14
Протокол судебно-медицинского освидетельствования
1919 года сентября 22 дня, Мгарский монастырь, судебный следователь Лу

бенского окружного суда по важнейшим делам, в присутствии нижеподписав
шихся понятых, через Лубенского уездного врача Омельченко производил судеб
но-медицинское освидетельствование иеродиакона Модеста с целью выяснения 
характера и степени причиненных ему повреждений, при чем оказалось следую
щее: свидетельствуемый 44 лет от роду, роста среднего, телосложения умеренно
го, достаточного питания. В средней части правого крыла носа находится кожа
ный рубец, плотный, неподвижный, бледно-розового цвета звездчатой формы 
длиною около 8 мил. и шириною в 6 мил. На передней части левого крыла носа 
находится такого же характера рубец, неправильно-круглой формы около 7 мил. 
в диаметре. Перегородки носа на месте, соответствующем вышеозначенным руб-
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цам, имеется выгнутый рубец, длиною в 7 мил., шириною в 6 мил. Других следов 
повреждений на теле не обнаружено. Обезображения лица нет. Общее состояние 
здоровья удовлетворительно.

Понятые: Тихон Безлендин, иеродиакон Исаакий
Врачь-эксперт Г. Омельченко
И. д. судебного следователя Д. Соловьев (подпись)

Мнение врача: на основании данных, добытых при освидетельствовании иеро
диакона Модеста, я заключаю, что ему около 6 недель тому назад постороннею 
рукою, при выстреле из оружия, заряженного пулею, была нанесена огнестрель
ная рана в хрящевую часть носа, при чем пуля от входного отверстия в правой по
ловине носа через носовую перегородку прошла к выходному отверстию в левой 
половине носа. Рана эта по своему характеру должна была отнесена к разряду 
легких ран.

Врачь Г. Омельченко

№ 15
Протокол

1919, сентября 22 дня Мгарский монастырь
Иеродиакон Модест (Матвей Дудка), 

44 лет, православный, проживающий 
в Мгарском монастыре

27 июня сего года прибыл в монастырь большевистский «Антоновский» полк, 
который расположился в монастыре, выгнав из помещений всех монахов, так что 
последним пришлось ютиться по сараям. Занимали солдаты не только жилые по
мещения, но и зимнюю церковь, в которой помещалось около 500 человек. Ходи
ли они по церкви в шапках и устраивали там разные оргии с женщинами. После 
их ухода обнаружено было, что икона Божьей Матери была пробита штыком воз
ле шеи, а икона св. Афанасия штыком в уста. Кроме того, в алтаре они взломали 
шкаф, откуда похитили шелковые и шерстяные подризники, с иконы Божьей 
Матери были сорваны также занавеси и серебряный венец, которые, как потом 
передавали, они надевали на лошадь. Очистили большевики монастырь в двадца
тых числах июля месяца, приблизительно за неделю до вступления Добровольче
ской армии. Вступили деникинцы в монастырь под вечер 1 августа сего года, где 
переночевали, а на следующий день направились дальше в Лубны, но в тот же 
день под натиском превосходных сил большевиков принуждены были отступить. 
4 августа сего года снова явились в монастырь болыпевитские войска, приказав 
монахам очистить помещения. 5 августа сего года часов около 4 по полудни при
ехали в фаэтоне несколько большевиков, кто они не знаю, которые распоряди
лись собраться всем монахам в одно место будто для получения продовольствен
ного пайка, а когда собралось 25 человек, то объявили, что все арестованы и при
казали всем пойти в лес за дровами. Гоняли они нас за дровами два раза, которые 
приказали сложить в одну кучу. Для какой цели нужно было это, они не говори
ли. Затем они распорядились принести все ключи от церквей, амбаров и всех по
мещений и передать им и нагрузить подводу с хлебом; что и было нами исполне
но. После этого под конвоем нас отправили в Лубны в Военный комиссариат, а от
туда на вокзал для дальнейшего следования в Лазорки на работы. В военном ко
миссариате нас продержали около 1 часа. Был ли тогда в комиссариате военный 
комиссар Бакай я не знаю, так как не знаю его в лицо. Продержав нас на вокзале 
около двух часов, они под конвоем погнали нас по Пирятинскому шоссе по на
правлению к Лазоркам. Возле экономии Климовой, верстах в 7 от Лубен нас оста
новили солдаты и приказали разделиться на три партии по восьми человек, после
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чего нас начали расстреливать. Первым был убит игумен Амвросий, а затем ста
ли стрелять залпами в нас. Из первой партии уцелел лишь я и иеромонах Илла
рион, а из остальных — иеродиакон Исаакий, иеромонах Митрофан, иеромонах 
Феофил, иеродиакон Нифонт, иеродиакон Евсевий и монах Христиан. По чьему 
распоряжению производился расстрел, я не знаю и был ли среди них комиссар 
Бакай, также не знаю. После первого залпа, данного в нашу партию, остались 
лишь я и монах Дормидоний, вторым же последний был убит, а я ранен в нос. Я 
упал на землю и притворился, что убит, а затем отполз в сторону и таким образом 
спасся. Когда я лежал, то у меня сняли сапоги. Больше ничего показать не могу. 

Прочитано. Иеродиакон Модест 
И. д. судебного следователя Д. Соловьев (подпись)

№ 16
Протокол 1919 года сентября 24 дня. Мгарский монастырь

Иеромонах Феофил (Федор Михайлович) 
52 лет, православный, грамотный, проживает 
в Мгарском мужском монастыре возле Лубен. 

В конце июня месяца прибыл в монастырь большевистский «Антоновский» 
полк, при чем все монахи по распоряжению их были изгнаны из занимаемых ими 
помещений, которые и были заняты солдатами. Хотя свободных помещений для 
солдат было достаточно, однако они заняли также и теплую церковь, помещаю
щуюся под одной крышей с архиепископскими покоями. Как они себя вели в 
церкви, я не знаю, так как при них ни разу туда не заходил. После их ухода я так
же ни разу не был в теплой церкви, так что не знаю в каком виде они ее оставили. 
Приблизительно за неделю до прихода Добровольческой армии большевики уш
ли из монастыря, но никаких репрессий по отношению к монахам ими не пред
принималось. 1 августа сего года пришел в монастырь небольшой отряд Добро
вольческой армии, который однако под давлением превосходящих сил большеви
ков на следующий день отступил и большевики снова вошли в монастырь. Тотчас 
же после вступления в монастырь большевики стали грабить и отнимать у мона
хов все имеющиеся запасы продовольствия и скота. 5 августа, часов около 4-х по 
полудни, были созваны большевиками все монахи под предлогом выяснения их 
числа для выдачи хлебных пайков, и когда собралось 25 монахов, то им было объ
явлено, что они арестованы и приказано было принести из леса на площадь дро
ва. Для какой цели было сделано это распоряжение, я не знаю, но потом говори
ли, будто большевики хотели сжечь всех нас на костре. Затем, когда мы сложили 
дрова на площади (принес каждый по два охапка), они приказали нагрузить под
воду с хлебом и погнали затем под конвоем в Лубны. Привели нас сначала в воен
ный комисариат, где продержали около 1—2 часов, а затем отправили на вокзал, 
будто для работы. Когда мы находились в Военном Комиссариате, то настоятель 
отец Амвросий, ходил в кабинет комиссара просить освободить нас, но говорил ли 
он с комиссаром Бакаем, или кем другим, я не знаю. Комиссара Бакая и предсе
дателя Исполкома Козина я в лицо не знаю, так что не могу сказать, были ли они 
тогда в комиссариате. Часов около 18 ночи привели нас под конвоем на вокзал, 
где продержали около часа, а затем погнали дальше по пирятинской дороге. Ку
да они нас вели и зачем, они не говорили. Когда мы прошли около 7 верст, то нам 
приказано было остановиться, а затем большевики отсчитали 8 человек и отвели 
на несколько шагов в сторону, где и дали по ним залп. Кто стрелял и по чьему рас
поряжению я не знаю. Затем оставшихся повели дальше и когда прошли около 
1 версты, то снова нас остановили, отделили еще 8 человек и также дали по ним 
залп. В последней группе осталось 8 человек в том числе и я. Нас также провели 
около 1 версты, а затем остановили, отвели в канаву и произвели в нас залп из
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винтовки в расстоянии шагов пяти от нас. Когда после первого залпа мы попада
ли на землю, то они произвели несколько выстрелов по лежавшим и не проверяя 
кто убит, спешно пошли дальше. Из третьей группы, в которой находился я, ос
тались в живых кроме меня иеродиакон Нифонт, иеродиакон Евсевий и монах 
Христиан. Никто из нас ранен не был. Присутствовал ли при расстреле Бакай или 
Кузин я не знаю. Когда нас расстреливали, было очень темно. Никаких указаний 
для выяснения по чьему распоряжению мы были расстреляны, кем и для чего, я 
дать не могу. Расстреляны были тогда следующие монахи: 1) игумен Амвросий; 
2) иеромонах Аркадий; 3) Иоанникий (Митрофан — закреслено); 4) Иона; 5) Ио
сиф; 6) Никифор; 7) Афанасий; 8) Феофан; 9) Серапион; 10) Никострат (Иллари
он — закреслено); 11) иеродиакон Иульян; монахи: 12) Иоанникий; 13) Герман; 
14) Марий; 15) Парфентий; 16) Поталий и 17) Дермидонт. Больше ничего пока
зать не имею.

Надписано: «Иоанникий» и «Никострат»*.
Подписано: иеромонах Феофил
И. д. судебного следователя Д. Соловьев (подпись)

№ 17
Протокол 1919 г., сентября 24 дня. Мгарский монастырь

Иеродиакон Евсевий (Евфимий Юрченко) 
42 лет, православный, грамотный, проживает 

в Мгарском монастыре близ Лубен.
5 августа сего года, около 4 часов по полудни большевики приказали собраться 

всем монахам в одно место, будто для переписи на предмет выдачи продовольствен
ных пайков. Не подозревая ничего дурного, монахи стали собираться в указанном 
месте, а когда собралось всего 25 человек, то их объявили арестованными, сначала 
всем нам было приказано принести из леса дрова, что и было нами исполнено, при
чем каждый принес по две охапки дров и сложили на площади. Затем приказали 
принести из амбаров зерно, которое сложили возле дров. Из разговоров их видно бы
ло, что дрова и зерно они предполагали на подводах отвезти в город, но так как за
тем они почему-то стали торопиться, то нагрузили только зерно на подводы, а дрова 
оставили на месте. Отобрав от нас ключи, они приказали затем двигаться за обоза
ми. Привели они сначала нас в Военный Комиссариат, где продержали около 1 часа, 
а затем под конвоем отправили на вокзал. В Комиссариате игумен ходил объяснять
ся в кабинет комиссара, но с кем он разговаривал и о чем, он не говорил. Был ли тог
да там комиссар военный Бакай или председатель исполкома Кузин я не знаю, так 
как никогда их не видел раньше. По чьему распоряжению отправили нас потом на 
вокзал, я не знаю. На вокзале нас продержали около 1—2 часов, после чего приказа
но было собираться дальше. После проверки нас повели под конвоем по Пирятин- 
скому шоссе в сторону Пирятина. Из разговоров солдат между собою, я догадался, 
что они отступают к Лазоркам. Мимо нас все время проходили отступающие войска 
и обозы. Ночь в то время была темная и накрапывал дождик. Когда мы отошли от 
вокзала верст 5, то нас остановили и я разобрал команду «Исполнительная команда 
коменданта стройся...!» Пришлось после этого стали строиться и от нас отделили 8 
человек старших, которых и расстреляли. Было произведено в них два залпа, при 
чем оставшихся в живых добивали проходившие мимо войска. Когда мы прошли 
около ? — 1 версты, то нас 8 человек, расстреляли. После расстрела второй группы 
нас провели еще около ? версты и стали расстреливать оставшихся. Дали по нас не
сколько выстрелов, после чего все мы упали на землю. Из нашей группы было уби
то 5 человек, а остальные спаслись, упав на землю и притворившись убитыми. Ни

* Тобто, виправлення в тексті відповідних слів вважати вірними.
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каких указаний для выяснения, кем были расстреляны и по чьему приказанию, я 
дать не могу. Имели ли какое отношение к расстрелам проживавшие в монастыре 
беженец и смотрительница детской колонии я не знаю. Пуля сбила с меня шляпу, но 
ранен не был. Стреляли они в нас шагах в четырех, не более. Когда они остановили 
нас первый раз, то игумен и казначей стали просить отпустить нас и я слышал, как 
кто-то из большевиков ответил: «Довольно Вам морочить людей...». Больше ничего 
показать не имею. Когда я лежал, то с меня сняли сапоги.

Прочитано. Иеромонах Евсевий
И. д. судебного следователя Д. Соловьев (подпись)

№ 18
Протокол

1919 года сентября ЗО дня в г. Лубнах 
Василий Никитич Пономаренко 

57 лет, православный, грамотный, 
посторонний, Надзиратель государственной 

стражи по Лубенской волости

Я производил дознание о разстреле большевиками 5 августа сего года 16 монахов 
Мгарского монастыря, при чем из допроса оставшихся в живых монахов Иллариона, 
Исаакия, Модеста и Нифонта мною было выяснено, что 5 августа сего года около 4 ча
сов по полудни большевиками были собраны монахи в числе 25 человек, которые бы
ли объявлены ими арестованными и отправлены под конвоем в Лубны сначала в Во
енный Комисариат, а затем на вокзал. С вокзала их повели по пирятинской дороге, 
при чем когда они находились возле Круглика, их нагнал отряд кавалерии, среди ко
торых находился военный комиссар Бакай, которого они опознали по голосу. По их 
словам, тот кого они принимали за Бакая, приказал разделить монахов на три груп
пы и по каждой были даны залпы. Из всего числа монахов осталось в живых всего 5 
человек. Категорически никто не показал, что приказавший расстреливать монахов 
был именно военный комиссар Бакай, а говорили лишь, что как-будто голос похож 
на голос Бакая, которого они в этот день впервые видели в Военном Комиссариате, 
хотя утверждать, что они видели в Комиссариате именно Бакая, а не кого нибудь дру
гого из начальствующих лиц, они также в точности не знали (могли?). По их словам, 
во время расстрела было так темно, что совершенно не возможно было различить че
ловека. Кроме того они выразили предположение, что большевиков могли настроить 
против монахов проживавшие в монастыре беженец и учительница, которые враж
дебно относились к монахам и не раз говорили, что всех их давно бы следовало пере
вешать. Собрать какие либо улики против беженца и учительницы в причастности их 
к расстрелу монахов не удалось. Больше ничего показать не имею.

Подписано: «Бакай»*
Василий Пономаренко
И. д. судебного следователя Д. Соловьев (подпись)

№ 19
Протокол 1919 г. октября 8 дни. Мгарский монастырь

Иеродиакон Исаакий (Иоанн Проценко), 
61 года, православный, грамотен, проживает 
в Мгарском мужском монастыре возле Лубен 

5 августа сего года около 4-го часа по полудни приехали в монастырь несколь
ко человек большевиков, кто они не знаю, и приказали созвать всех монахов на 
предмет переписи их для получения продовольственных пайков. Когда собралось

Тобто, виправлення в тексті: Бакай замість Кузін.
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нас 25 человек, то они объявили нас арестованными за то, будто встречали добро
вольцев и помогали им переправиться через реку Сулу возле монастыря. Сначала 
они приказали принести нам дрова и когда мы принесли по две охапки, то веле
ли сложить их на площади возле собора. Зачем понадобились им дрова они не го
ворили. Потом они потребовали нагрузить хлебом две подводы и когда мы испол
нили и это требование, то повели нас под конвоем в Лубны. Среди распоряжав
шихся большевиков все были в военной форме за исключением одного еврея, ко
торый был в штатской форме. Сначала нас привели в Военный Комиссариат, где 
поместили всех вместе в одну комнату. Настоятель игумен Амвросий по требова
нию военного комиссара Бакая ходил к нему в кабинет, где пробыл около ? часа. 
Когда он вернулся обратно, то был очень печален и о чем-то говорил с отцом каз
начеем, впоследствии разстрелянным. Продержав нас часа два в Комиссариате, 
они повели нас под конвоем на вокзал. Там пробыли мы также часа два, а затем 
велено было быстро собраться и идти по пирятинскому шоссе по направлению к 
станции Лазорки. Когда мы вышли с вокзала, то было уже за полночь. Вели быс
трым шагом, при чем все время нас обгоняли отступающие из Лубен большевит- 
ские части. Когда мы отошли от города верст 5—6 и находились возле усадьбы 
Скаржинского, то к нам подъехал какой то верховой и приказал отделить из на
шей партии 8 человек и когда отвели их к рву, то скомандовал разстрелять, при 
этом выстрелил в упор в стоявшего возле него игумена. В то время было очень 
темно, так что различить невозможно было примет приказавшего разстреливать, 
но голос был похож на голос военного комиссара Бакая, которого я слышал, ког
да нас держали в военном комиссариате. Когда разстреляли первую партию, то 
остальных повели дальше и вскоре снова остановили, отделили восемь человек и 
их также разстреляли. Стреляли они по монахам почти в упор. Находился я во 
второй партии и после залпа по нам упал притворившись убитым. После этого с 
меня сняли сапоги и пошли дальше, приняв меня за убитого. С конца июня меся
ца в монастыре расположился Антоновский полк и часть их поместилась в зим
ней церкви, где устраивали оргии, приводили женщин, ходили в шапках и кури
ли. Когда они ушли, то царские врата оказались сломанными, икона Божьей Ма
тери была пробита штыком возле шеи, икона св. Афанасия штыком в уста, а с 
иконы Божьей Матери, помещающейся возле клироса, был снят венчик и сорва
но занавеси. По чьему распоряжению были разстреляны монахи я не знаю и ни
каких указаний для выяснения их личностей дать не могу. Иеродиакон Митро
фан и иеродиакон Нифонт не могут быть допрошены в виду того, что первый уе
хал в Новороссийск, а второй переехал в Переяслав.

Более ничего показать не имею.
Прочитано иеродиакон Исаакий (Подпись)
И. д. судебного следователя Д. Соловьев (подпись)

№20
Протокол 1919 октября 8 дни. Мгарский монастырь

Монах Христиан (Мирон Сидоренко), 
49 лет, православный, проживает в 

мужском Мгарском монастыре. 
5 августа приехали в монастырь несколько верховых большевиков и приказа

ли всем монахам собраться для получения продовольственных пайков, а когда 
мы собрались, то объявили нас арестованными и заставили снести на площадь по 
две охапки дров. Зачем им нужно это было они не говорили, но нам казалось, что 
затем, чтобы нас сжечь. Затем они нагрузили две подводы с хлебом и повезли в 
Лубны, куда и нас всех погнали. Сначала нас привели в Военный Комиссариат, 
где продержали около двух часов, а затем отвели на вокзал. В Комиссариате я не
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заметил воєнного комиссара и не знаю как он выглядит. С вокзала нас спешно по
вели по пирятинской дороге, при чем верстах в 6 от города к нам подъехал какой 
то в военной форме и приказал отделить 8 человек, которых и разстреляли, а нас 
погнали дальше. Кто он был, я не знаю. Когда прошли около 1 версты, отделили 
вторую группу и также разстреляли, а затем и оставшихся. Находился я в треть
ей группе. Когда произвели в нас залп, я упал на землю и притворился убитым. 
Перед уходом они хотели снять сапоги, но найдя их плохими, они оставили их. Я 
не был совершенно ранен. Никаких указаний для выяснения по чьему распоря
жению были разстреляны монахи и кем именно, я дать не могу. Больше ничего 
показать не имею. Зачеркнуто: «443».

Прочитано. Монах Христиан (подпись)
И. д. судебного следователя Д. Соловьев (подпись)

№21
Протокол 1919 г. октября 8 дни. Мгарский монастырь

Иеромонах Илларион. 67 лет, 
православный, грамотный, живу 

во Мгарском мужском монастыре 
5 августа сего года, часов около 5 по полудни приехало в монастырь несколь

ко большевиков и приказали всем монахам собраться для получения учетных 
карточек на продукты. Собралось тогда 25 монахов вместе с настоятелем игуме
ном Амвросием. Тогда им было объявлено, что все они арестованы за то, что ока
зывали гостеприимство деникинцам и приказано снести на площадь дрова. Ког
да мы принесли по две охапки дров, то они сказали, что довольно и приказали за- 
пречь две пары волов и нагрузить подводы хлебом. Зачем они приказывали сно
сить дрова, я не знаю, но нам казалось, что это для того, чтобы нас сжечь. Когда 
мы нагрузили подводы с зерном, они повезли их в Лубны, куда повели и нас. Сто
явший в монастыре болыпевитский отряд выступил вместе с нами. По прибытии 
в Лубны нас отвели в Военный Комиссариат, где посадили в особую комнату, а на
стоятеля повели в кабинет комиссара Бакая, где его продержали около двух ча
сов. С кем он там разговаривал и о чем я не знаю, но говорили, что его требовал 
военный комиссар Бакай. Затем под конвоем нас повели на вокзал, а оттуда по 
пирятинской дороге по направлению к станции Лазорки. Сопровождали нас двое 
верховых и пять пеших большевиков. По дороге нас все время обгоняли отступав
шие болыпевитские части. Когда мы проходили мимо экономии Климова верстах 
в 5 от города, подъехало к нам несколько верховых, при чем один из них прика
зал, чтобы отделить восемь монахов. К нему подошел игумен и стал просить по
щадить нас, но тот, крикнув, что довольно нам морочить людей, выстрелил в 
упор в игумена, который и упал замертво. Затем большевики произвели залп в от
деленных 8 монахов, среди которых находился и я. Пронзенный пулей на вылет 
в грудь я упал вместе с другими, но спустя несколько минут пришел в чувство и 
отполз в кусты. Голос приказавшего нас разстреливать показался мне похожим 
на голос комиссара Бакая, но утверждать, что это был именно он, я не могу. Ночь 
в то время была очень темная и никого невозможно было разобрать. На дознании 
я показывал, что в монастыре жили один беженец и коммунистка, которые все
гда враждебно относились к монахам и не раз отзывались про них, что пора их 
всех повесить, но имели ли они какое отношение к разстрелу монахов, я не знаю. 
Указать по чьему распоряжению и кем были разстреляны монахи, я не могу. 

Иеромонах Иларион (подпись)
И. д. судебного следователя Д. Соловьев (подпись)
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№22
Протокол 1919 года октября 12 дня в своей канцелярии

Георгий Иванович Омельченко, 56 лет, 
православный, проживаю в г. Лубнах,

уездный врачь
7 августа сего года я, по приглашению офицера, командированного комендантом 

г. Лубен произвести фотографические снимки с разстрелянных большевиками мона
хов, был в покойницкой при Лубенской земской больнице, где трупы монахов поме
щались, и осматривал эти трупы при укладывании их для фотографирования. Всех 
трупов разстрелянных монахов находилось в покойницкой 17. У шести из них были 
большие раны на голове с раздроблением черепных костей и разрушением головно
го мозга; покровы головы разорваны на большом протяжении, вводные края их от
ворочены к наружи. Присутствовавшие при переноске трупов женщины некоторые 
из трупов с повреждениями головы опознавали; были опознаны иеромонах Афана
сий, иеромонах Иона, монах Назарий, монах Доримедонт. Имена остальных двух 
покойных из этих шести не называли. На одиннадцати трупах были раны в области 
груди и на спине — входные и выходные отверстия. Из этих 11-ти присутствовавши
ми женщинами опознаны: настоятель Амвросий — рана в области сердца, иеромо
нах Серапион — рана в области верхней половины грудины, монах Гермоген — ра
на в области сердца, диакон (имени не называли) — рана в области грудной кости, 
послушник (имени не называли) — рана в области грудной кости. Протокол осмот
ра я не составлял, списка убитых мне представлено не было. Приглашен я был так
же не с целью изследования и описания трупов, а лишь с целью дать указания, как 
лучше расположить трупы для сфотографирования их. Больше ничего показать по 
этому делу не имею.

Врачь Г. Омельченко (подпись)
И. д. судебного следователя Д. Соловьев (подпись)

№23
Полтавский епархиальный совет 

31 октября 1919 г. № 8774.
г. Полтава

Судебному Следователю Дубенского 
Окружного Суда по важнейшим делам 

Полтавский Епархиальный Совет имеет честь сообщить, что на отношении Ва
шем от 15 октября 1919 года за № 111, о разрешении вырыть тела разстрелянных 
большевиками 17 монахов Мгарского мужского монастыря для производства над 
ними судебно-медицинского вскрытия, резолюция Его Преосвященства Еписко
па Алексия от 23 октября 1919 года за № 4976 последовала такая: «Епархиаль
ный Совет сообщить по принадлежности, что не нахожу возможным безпокоить 
прах мучеников вырытием их из могил. Епископ Алексий».

Член Совета (подпись)
Секретарь (подпись)
Столоначальник (подпись)

№24
Фотография «Прогресс» О.А. Колодный на Лубнах
1 5 /X I .  № 6 + 1 8
11 ноября 1919 года
Господину судебному следователю
по важнейшим делам.
Прошу выдать мне награждение за сделанные снимки разстрелянных больше

виками монахов Дубенского монастыря.
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5 штук по 35 р.= 175 р.
1 общая — 60 р. = 60 р.
Итого = 235 р. (двести тридцать пять рублей)

О.А. Колодный (подпись)
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№25
Счет

судебным издержкам по делу 
судебного следователя по важнейшим делам 

о разстреле большевиками 17 монахов 
Игарского мужского монастыря

Кому следует Предмет расхода Количество времени Сумма
выдать возна 
граждение

час минут ру б. коп

Фотографу 
О.А. Колодно 
му, Лубны, 
Пирятинская

Снятие снимок 
с убитых монахов

235 р. 00

улица

И. д. судебного следователя Д.Соловьев (подпись)

№26
Постановление

1919 года ноября 15 дня судебный следователь Лубенского Окружного Суда по 
важнейшим делам, разсмотрев настоящее дело о разстреле 5 августа сего года 
большевиками 17 монахов Игарского мужского монастыря возле усадьбы Скар- 
жинского, во время отступления большевиков из Лубен, и принимая во внима
ние, что личности их не установлены и что допрошенные на предварительном 
следствии свидетели никаких указаний для выяснения их не дали и не подтвер
дили заявленные ими на дознании подозрения, постановил: настоящее дело на 
основании 277 статьи УставаУголовного Судопроизводства направить через Про
курора Лубенского Окружного Суда в Окружной Суд на прекращение за необна- 
ружением виновных.

Надписано: «установлены»*.
И. д. судебного следователя Д. Соловьев (подпись)
Справка: 1) Вещественные доказательства — 6 фотографических снимков в 

особом конверте при деле.
2) Судебные издержки — 235 р. за фотографические снимки.
3) Гражданский иск не заявлен.
И. д. судебного следователя Д. Соловьев (подпись)

№27
Постановление

1919 года ноября 15 дня Судебный Следователь Лубенского Окружного Суда 
по важнейшим делам, разсмотрев дело о разстреле большевиками 17 монахов 
Мгарского мужского монастыря и принимая во внимание, что мною затребованы

* Тобто виправлення: «установлены* замість «обнаружены».
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были от фотографа Колодного 6 снимков разстрелянных большевиками монахов, 
каковые и были им представлены; что фотограф Колодный за работу представил 
счет в сумме двухсот тридцати пяти рублей; что счет этот является соответствую
щим действительности и вполне законным и подлежащим удовлетворению, посе
му постановил: войти в Лубенский Окружной Суд с представлением о выдаче воз
награждения фотографу Колодному согласно представленному им счету, для че
го представить копии этого постановления и составленного на основании 294 ст. 
особого наказа названного суда счета судебным издержкам по настоящему делу. 

Надписано: «вполне»* *.
И. д. судебного следователя Д. Соловьев (подпись)
Справка: 15/ XI за № 129 в Лубенский Окружной Суд с копией счета.

Державний архів Полтавської області. — Ф. 755. — On. 1 — Спр. З. — Арк. 1 —ЗО

1 Лубенский Мгарский монастырь / /  Полтавские губернские ведомости. — 1845. — №31 .  — 
С. 288 294; Историко-статистический очерк Лубенского Мгарского Преображенского монастыря. — 
К., 1875 — 32 с. (передр.: Одесса, 1904. — 32 с.); Святой Патриарх Афанасий Пателарий, Лубенский 
чудотворец, и современное ему состояние церкви Константинопольской / /  Полтавские епархиальные 
ведомости. Часть неофиц. — 1883. — № 23. — С. 1143; Лазаревский А.М. Архивные отрывки для ис
тории Полтавской епархии. — Полтава, 1887. — Вып. 1 — 72 с.; Лазаревский А. Отрывки из летопи
си Мгарского монастыря (1682—1775) / /  Киевская старина. — 1889. — Кн. 4—5 (окр.: Киев, 1889. — 
42 с.); Ильинский Я. Лубенский Мгарский монастырь в конце XVII века. — Отд. оттиск; Русое АА. Не
которые документы, касающиеся Густынского и Мгарского монастырей / /  Сб. Харьковского истори
ко-филологического общества. — Харьков, 1892. — Т. 4. — С. 90—112 (окр.: Харьков, 1892. — 23 с.); 
Граковский АА. Очерки истории Полтавской епархии. — Полтава, 1901. — Т. 1—2; Жевахов НД. Ак
ты и документы Лубенского Мгарского Спасо-преображенского монастыря. — К., 1913. — 120 с.; 
Астряб MX. Лубенский Мгарский Спасо-Преображенский монастырь / /  Труды Полтавской ученой 
архивной комиссии. — 1915. — Вып. 13. — С. 33—82 (окр.: Полтава, 1915. — 59 с.), рец.:Ф. Ернста 
/ /  Наше минуле. — 1918. — Кн. 3; Модзалевський ВЛ. Будування церкви у Лубенському Мгарсько- 
му монастирі в рр. 1682—1701 / /  Там само. Див. також рукописи: Летописец, альбо кройника о зем
ле Полтавской, отколя ляхи ляхами и поляками, от перших и дальших князей и королей. 1673—1690 
/ /  IP НБУВ. — Ф. VIII. — Спр. 107 (57). — 29 арк.; Романов В. Густынско-Мгарская летопись за 
XVII век / /  IP НБУВ. — Ф. 160. — Спр. 1847. — 30 арк. Детальна краєзнавча бібліографія: Макси
менко Ф. Матеріали до краєзнавчої бібліографії України. 1847—1929. — Київ, 1930.

2 ЦДІАУК. — Ф. 137—143 справи.
3 Астряб MX. Мгарский монастырь (к окончанию 300-летнего существования) / /  Полтавские 

епархиальные ведомости. — 1918. — С. 533—560, 582—590.
4 Стеллецкий И. Подземные лабиринты в Мгарском лесу / /  Жизнь. — М., 1912; Його ж. Охрана 

лубенской старины / /  Украинская жизнь. — 1918. — № 5; Його ж. Наливайко і більшовики під Луб
нами / /  Рідний край. — Лубни, 1918. — № 1—4.

5 IP НБУВ. — Ф.Х. — Спр. 10709. — Арк. 10—13.
6 Там само. — Ф.Х. — Спр. 10707. — Арк. 7.
* Лише на початку 1920-х років експедиції та екскурсії до монастиря організовував Гнат Стел- 

лецький, а в 1926 р. нову наукову експедицію по дослідженню мистецьких пам’яток Мгарської оби
телі здійснив С.А. Таранушенко (Релігійна традиція в духовному відродженні України. — Полтава, 
1992. — С. 97; Ванцак Б., Супруненко О. Подвижники українського музейництва. — Полтава, 
1995. — С. 75—81).

7 Див.: Протоколы заседания Лубенского съезда Советов рабочих, крестьянских, красноармей
ских депутатов. — Лубны, 1919. — 24 с.; Антонов-Овсеенко А. Записки о гражданской войне. — М., 
1924. — С. 145, М., Л., 1933. — Т. 4. — С. 265, 266, 316 (згадки Лубен, на с. 265—266 оповідається 
про безчинства більшовицьких військовиків та їх розслідування спеціальною комісією в травні); 
Кин Д. Повстанческое движение против деникинщины на Украине / /  Летопись революции. —
1929. — № 34. — С. 70—90; КинДЯ. Деникинщина на Украине. — Харьков, 1927; Гражданская вой
на: 1918—1920. Оперативно-стратегический очерк боевой деятельности Красной Армии. — М., Л.,
1930. — Т. 3 \ Алексеев С А. Революция на Украине по мемуарам белых. — М., Л., 1930 (перевид.: К., 
1990); Лихолат А.В. Разгром национальной контрреволюции на Украине (1917—1922). — М.,

Тобто виправлення: «вполне» замість «и посему*.
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1954. — С. 90,167, 332 (тут і далі вказані сторінки, на яких названі автори згадують про Лубни та Лу- 
бенщину); Рибалка IJK. Відновлення Радянської влади на Україні (1918—1919). — Харків, 1957. — 
С. 140; Трудящиеся Полтавщины в борьбе за установление Советской власти (1917—1920 гг.). Сб. до
кументов и материалов. — Полтава, 1957; Колісник М.К. Відновлення і зміцнення Радянської влади 
на Україні. 1919—1920. — Харків, 1958. — С. 73; Міщенко С.О. Боротьба трудящих України проти 
білої армії Денікіна. — Ужгород, 1963; Супруненко Н.И. Очерки истории гражданской войны и ино
странной военной интервенции на Украине (1918—1920). — М., 1966. — С. 206, 292, 300, 313; Граж
данская война на Украине. 1918—1920. Сб. документов и материалов. — К., 1967. — Кн. 2. — Т. 2.; 
Ревчук ВЯ. Події громадянської війни на Полтавщині в історико-краєзнавчій літературі / /  Рес
публіканська наукова конференція з історичного краєзнавства. — К., 1980. — С. 251—252 та ін.

8 Див.: Список заселених пунктів Лубенської округи. — Лубни, 1927. — 73 с.; Білий П Х . Лубни. 
Харків, 1968. — 119 с., 1971. — 92 с.; Лубни. Фотоальбом. — К., 1978; Костюк О. Лубни / /  Пам’ят
ки України. — 1985. — № 4. — С. 58—59; 1000-летие г. Лубны. — Лубны, 1988; Ванцак Б.С. Лубни. 
Путівник. — Харків, 1988; Банкова Л А ., Дяченко ТМ., Мошникова Т.С. Лубенський краєзнавчий 
музей. Путівник. — Харків, 1991.

9 Гордеев Ю.Н. Генерал Деникин: военно-исторический очерк. — М., 1993; Козерод О.В. Историо
графические проблемы белого движения на Украине. — Харьков, 1998; Ревегук ВЯ. Полтавщина в 
українській революції 1917—1920 рр. — Полтава, 1996 та ін.

10 Мгарський монастир / /  Полтавщина. Енциклопедичний довідник /  Ред. А.В. Кудрицького. — 
К., 1992. — С. 562—527; Семергей ОД. Діяльність Полтавської Вченої архівної комісії. 1903— 
1919. — К., 1995; Реабілітовані історією. — К., Полтава, 1992 (не названий жоден з репресованих 
церковнослужителів Полтавщини); Куриленко М.І. Густинський Свято-Троїцький монастир. — Б.м., 
1997; Історична пам’ять. — Полтава, 1998; Полтавська область. — Полтава, 1998; Ротач П.П. Від 
Удаю до Орелі. — Полтава, 2000; Музеї. Меценати. Колекції. — К., Полтава, 2000.

11 Матасов ВД. Белое движение на Юге России 1917—1920 гг. — Монреаль, 1990; Halme S. 
Ukrainian Independent (1918—1919). — London, 1994; Adams A. Bolsheviks in the Ukraine: The Second 
Camgaign 1918—1919. — Nev-Haven, 1963 та ін.

12 Короленко В.Г. Дневники (1917—1921)// Вопросы литературы. — 1990. — №3.  — С. 193—218; 
Його ж. Письма из Полтавы. Лето-осень 1919 г. / /  Русская литература. — 1990. — № 4. — С. 45—58; 
Його ж. Письма к Луначарскому. — Париж, 1922 (передр.: Новый мир. 1988. — № 10. — С. 198—218; 
Сов. Россия. 1989. 6 января. — С. 4); Листування В.Г. Короленка з Х.Г. Раковським / /  Березіль. 
1991. — № 1—2. Див. також: Протопопов СД. Материалы для характеристики В.Г. Короленко / /  Бы
лое. — 1922. — № 19. — С. 3—31; Богданович ТА. Вл. Г. Короленко в последние годы жизни: Воспо
минания / /  Там же. — С. 211—231; Жук В. В.Г. Короленко проти Полтавської Надзвичайки / /  Вияв
лення та дослідження пам’яток національно-визвольних змагань українського народу на Полтав
щині (1917—1920 рр.). — Полтава, 1995. — С. 49—63.

13 Див.: Соловей Д. Розгром Полтави: спогади з часів визвольних змагань українського народу 
1914—1921. — Вінніпег, 1974, передр.: Полтава, 1994 (рец.: Український історик. 1974. — № 4 (44). 
С. 114—115); Суслик Р.П. Криваві сторінки з ненаписаних літописів (козацько-хуторянська Полтав
щина в боротьбі проти Московського комунізму. [Англія], 1956; Майстренко І. Історія мого по
коління. Спогади учасника революційних подій на Україні. — Едмонтон, 1985; Дубів В. Уламок з мо
го життя. Спомини / /  Визвольний шлях. — Лондон, 1966. — Кн. 4. — С. 737—744. — Кн. 8. — 
С. 916—924; Мстиславский СД. Медовый месяц: Из воспоминаний о деникинщине на Украине / /  
Былое. — 1924. — № 25. — С. 221—246; Його ж. «Поездки в Нежин*: деникинцы на Украине / /  Там 
же. — 1924. — N° 26. — С. 159—176; Його ж. погромы: из воспоминаний о деникинщине на Украи
не / /  Там же. — 1925. — № 1 (29). — С. 180—198.

14 Мельгунов С.П. Красный террор в России: 1918—1923. — Берлин, 1923; перевид.: Берлин, 
1924, 1979, Москва, 1989, 1990 (далі скрізь цитується видання 1990 року). Див.: Емельянов ЮЛ. 
С.П. Мельгунов в России и эмиграции. — М., 1999. — 350 с.

15 Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917—1941 рр.). — К., 1999.
16 Расстрел монахов в Лубнах / /  Киевская жизнь. — 1919. — 27 августа/9 сентября. — № 2 . — С. 3.
17 Юность. — 1991. — № 5. — С. 77.
18 Несвіцький 0.0 . Полтава у дні революції та в період смути 1917—1922 рр. — Полтава, 1995. — 

С. 122.
19 Там же. — С. 124, 251, прим. 124.
20 Мокляк В. Трагедія Лубенського монастиря 11 Виявлення та дослідження пам’яток національ

но-визвольних змагань українського народу на Полтавщині (1917—1920 рр.). — Полтава, 1995. — 
С. 59—63.

21 ЦДІАУК. — Ф. 137. — On. 1. — Спр. 126.
22 Там же.
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23 ЦДІАУК. — Ф. 137. — On. 1. — Спр. 127. — Арк. 58 зв. — 59 зв. (витяг з міських київських 
книг, копія самого оригіналу містилася на перших аркушах копійної книги, які не збереглися).

24 Там же. — Арк. 1—329.
23 ЦДІАУК. -  Ф. 159. -  Оп. 2. -  Спр. 409. — Арк. 2 7 -2 7  зв.
26 Там же. — Ф. 159. — Оп. 2. — Спр. 409. — Арк. 9.
27 Полтавский день. — 1919. — 6/19 августа.
28 Несвіцький О.О. Полтава у дні революції... — С. 119.
29 Мельгунов СЛ. Красный террор в России... — С. 129.
30 Там же. -  С. 92.
31 Див.: Че-Ка. Материалы о деятельность! чрезвычайных комиссий. — Берлин, 1922; Міллер М. 

Знищення Православної Церкви большевиками / /  Український збірник. — Кн. 10. — Мюнхен, 
1957. — С. 41—60; Польський М„ прот. Новые мученики Российские. — Джорданвилль, Нью-Йорк, 
1947— 1957. — Т. 1—2; Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. 1917—1945. — М., 1996; 
Боголепов AA. Церковь под властью коммунизма. — Мюнхен, 1958; Валентинов АА. Черная кни
га. — Париж, 1925; Константинов Д., прот. Гонимая Церковь. — Нью-Йорк, 1967; Русак В. Свиде
тельства обвинения. — Джорданвилль, 1987—1988. — Т. 1—3. (перевид.: М., 1993); The Russian rev
olution and religion: A collection of documents concerning the suppresion of religion: A collection of doc
uments concerning the suppresion of religion by the communists. 1917—1925 /  By B. Szczęśniak. — 
Notre Dame, 1959.

32 Мельгунов СП. Красный террор в России... — С. 16, 87.
33 Несвіцький О.О. Полтава у дні революції... — С. 128.
34 Мокляк В. Трагедія Лубенського монастиря... — С. 62.
* Тут і в самій публікації джерела всі дати подані за старим стилем.
35 Банков Л А., Дяченко Т.М., Мошнікова Т.С. Лубенський краєзнавчий музей... — С. 75.
38 ДАЛО. — Ф. Р. 1864. — Оп. 6. — Спр. 120. — Арк. 18,19, 26,149, 340—341.
37 Там же. — Спр. 136. — Арк. 14 зв. — 15, 49 зв. — 50, 89, 112, 125—126, 167, 173, 191 зв. — 

192, 210, 217 зв. — 218, 250, 293, 318, 337 зв., 360, 388, 402, 414—415, 428, 509—510, 638 зв., 643, 
645-655 .

38 Гражданская война на Украине. Сб. документов и материалов. — Т. 2. — К., 1967. — № 350. — 
С. 306.

39 Банкова Л А., Дяченко Т.М., Мошнікова Т.С. Лубенський краєзнавчий музей... — С. 75.
49 ДАЛО. — Ф. Р1864. — Оп. 6. — Спр. 136. — Арк. 421.
41 Кандидов Б. Церковь и гражданская война на Юге. — М., 1931. — С. 226; Його ж. Музеи-мона

стыри и антирелигиозная пропаганда. — М., 1927. — С. 78—97.

Нові видання

Українська соборність: ідея, досвід, проблеми: (До 80-річчя Акту Злуки 22 січня 
1919 р.) /  Відп. ред. І.Ф. Курас; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень 
НАН України. -  К., 1999. -  406 с.

Побірченко Н.С. Пора дитинства в етнографічній спадщині членів українських 
громад (друга половина XIX — початок XX ст.). -  К.: Науковий світ, 2000. -  
199 с.

Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо: (3 проблематики символічної автобіог
рафії та сучасної рецепції поета). -  К.: Критика, 2000. -  317 с.: іл.

Збірка шевченкознавчих праць відомого україніста зі США є своєрідним продовжен
ням його попередньої, багато в чому етапної для сучасного українського літерату
рознавства розвідки про Шевченка «Поет як міфотворець» (1982; видання в ук
раїнському перекладі -  1991,1998). Нова праця є, за висловом автора, «спробою 
відповісти на те, що саме робить Шевченка Шевченком, що визначає його непо
вторний стиль, його почерк».



ХУДОЖ Н И К М ИКОЛА БУТОВИ Ч 

У НІМЕЧЧИНІ*

Олександр ФЕДОРУК

в’язок «Чихольд—Бутович» — безпосередній. Про це дізнаємося з ре
ферату Миколи Бутовича «Книжкове мистецтво Німеччини», що був 
виконаний ним як наукова праця в Українському науковому інституті 

в Берліні під орудою В. Залозецького — свого роду звіт за отриману стипендію під 
час навчання, високо оцінений мистецтвознавцем.

В цьому рефераті, ніколи не публікованому і донині малознайому, є рядки, 
присвячені Янові Чихольду. А ще перед тим, абзацом вище, Бутович пише, що 
наймолодші в мистецтві друку, «маючи за собою таку фортецю, як Веймарський 
(тепер Десавський) Баухауз, говорять своє досить сильне нове слово»28. Чи
хольд — із генерації наймолодших, — сміливий, рішуший реформатор книжково
го мистецтва. Бутович — його прихильник, про це можемо судити з тексту рефе
рату (хай пробачить читач довгу, але цікаву для нас цитату): «Стараючись бути 
безпристрасними, ми мусимо дати слово одному з найенергійніших представників 
цього напряму (тобто Баухаузу. — О.Ф.) Тшихольдові, який на однім з публічних 
викладів, виступаючи проти традиціоналістів, говорив, між іншим, слідуюче: 
«Основник модерного художнього промислу Морріс повів бій проти машини, за 
ручну роботу. Тепер треба признати, що факт мусить бути змінений. Треба призна
ти машину і передовсім іти в напрямі удосконалення машинової продукції. Так, 
як і теперішня архітектура (Gropius, Miss van der Kohe) є результатом точного, не
предвзятого, формуючого процесу, а не запозичених звідкись ідей форми, мусить 
також і сучасна типографія послуговатись відповідними часу засобами, і її краса 
мусить бути результатом прагнення до краси, ясності й доцільності.

Вказуючи на порівнюючи малу в сучасну добу ролю книжки в порівнянні з газе
тами, магазинами та реклямами, домагається Тшихольд, щоби на місце фонетич
ного ділання, якого виразом є безконечна стрічка, прийшло античне ділання, по
встаюче на основі античних контрастів. Далі домагається він єдиного шрифту.

Закінчення. Початок у № 5 за ц. р.



Найбільш відповідальним ра
хує виразний конструктив
ний гротеск. Категорично 
відкидає всякі спроби ком
промісу з типографією мину
лих епох та закликає до кон
секвентного проведення в 
життя цих основних підвалин 
сучасної типографії»29.

Зв’язок «Чихольд-Буто- 
вич» випливає з наведених 
рядків — це лінія розвитку 
книжкового мистецтва, вер
тикаль якої стверджував ви- 

Євген Маланюк, Тетяна та Микола Бутовичі. 1960 р. датний майстер в українській
культурі. Що було корисно

го, те й брав (адже вчився). Звідси — погляд у бік прихильників старої школи: 
«Тут було б цікаво згадати і про ті домагання до суспільства, які виставляє один 
з провідних традиціоналістів Ehmke, який в своїй книжці «Deutcher Buchkunst» 
закликає до систематичного вишколення наборщиків та також вивчення шриф
ту та виховання смаку. «А передовсім, — говорив він, — мусять змінити 
фізіономію теперішні шкільні книжки»30.

Бутович не просто цитував слова «мусять змінити фізіономію теперішні 
шкільні книжки» — Бутович виховувався і смаки свої виховував у атмосфері 
зрослої уваги суспільства до Книжки як візитної картки культури. Бутович 
відчував: це його — пронизливі ідеї Чихольда і, зрештою, професійна педантерія 
традиціоналіста Емке. Справді, це було його життя, його повітря, сонце. Сміємо 
твердити — почував себе щасливим у пізнанні досконалого.

Отже, реферат «Книжкове мистецтво України» писався легко (це спос
терігаємо по правках на чернетці оригіналу). Стає зрозуміло, чому ця тема при
пала Бутовичу до душі — не гравюра чи малярство, а «книжкове мистецтво». 
Він, зрозуміло, у будучині бачив себе конструктором книжки, і, зрештою, в 
Лейпцігу, де здобував високу освіту, навчали графічного мистецтва і книжкової 
справи. Бачиться в творчих інспіраціях молодого митця рух — без амбіцій і само- 
похвали; стежка, котра йде вгору, хоча й нечутно. У світлі особистісних поривань 
тема реферату найбільше пасувала Бутовичу, і він з нею впорався. У світлі варто
стей, які попервах скріплювала в Україні школа Нарбута, реферат відповідав то
гочасним мистецьким смакам і був спробою теоретичного розмірковування над 
історичною долею книжки як витвору мистецтва. «Книжки писалися в монасти
рях монахами, які вважали своє мистецтво за діло, угодне Богу...»31 — то в дав
нину, а пізніше «Гутенберг і товариші дістали багату спадщину від попередніх 
століть. Писана книжка середньовіччя дійшла до найвищих досягнень»32, стала 
духовним об’єктом, що скріплював людські серце і розум. Жив думкою про куль
туру української книжки.

Як і багато речей, яких торкалася рука Бутовича, цитований реферат, не зна
ний ані загалу, ані спеціалістам, — хоча це, по суті, перший в Україні про
фесійний огляд історії книжкового мистецтва «країни, яка під виглядом куль
турним і технічним є однією з промінентних світа, представляє інтерес ще й то
му, що це мистецтво тут народилось і звідси пішло по цілому світу»33. Огляд 
відповідає духу, який студентові найбільше пасував: «чужому навчайтесь і свого 
не цурайтесь». Йшлося передовсім про українську книжку — її високі традиції 
барокової доби не давали йому спокою.
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Мріялося, передбачалося: на порозі 
нового тисячоліття ці мрії виглядають 
наївно. Але Бутович мав право на влас
ний здогад, останні три абзаци рефера
ту — його мрії про майбутнє книжки.

Подаємо абзац перший: «Едісон, 
вказуючи на негігієнічність теперіш
нього паперу, передбачає в двадцятім 
столітті прихід нікельової книжки.
Нікельова бляха, яка може бути роз
вальцьована до одної двохтисячної 
міліметра, приймає друк так же добре, 
як і папір, і коли б Едісонова думка 
здійснилась, то книжка в 40000 сто
рінок була б тільки в один центиметр 
груба»34.

Абзаци другий, третій (останній).
Бутович переходить до власних суд
жень про долю книжки, наголошуючи 
на візуально-інформативному аспекті
процесу — це підсумок «перебігу Микола Бутович. Автопортрет. Олія. 1955 р.

книжковим мистецтвом» (згадаймо
статтю В. Хмелюка про паризькі враження — «Перебіг галереями»): «А коли 
прийняти на увагу, що, приміром, для друку одного Майєрівського лексикону 
вжито таку довгу стрічку паперу, що нею можна було б, обкрутивши сім раз по 
екватору землю, протягти ще до місяця і ще й двічі опоясати, то можна собі пред
ставити, як би винахід нікельової книжки міг колосально вплинути на розвиток 
книгодруку взагалі, а спеціально бібліотечного діла.

Певно, більший переворот в книжнім ділі міг би зайти, коли б здійснилась 
думка уживання для книгодруку удосконаленої мікрофотографічної репро
дукції. Тоді б книжна сторінка за сторінкою була б фотографована і зменшена до 
розміру одного кв. центиметру. З помочею спеціального апарату можна було б її 
в збільшенім розмірі проектувати на білу стіну і, повертаючи ручку, читати в 
любім положенню. Книжка була б, як маленька фільмова стрічка»35.

Недаремно Володимиру Залозецькому сподобався реферат. Дорошенко, дирек
тор Інституту, теж не залишився байдужим до нього. Цей реферат-звіт розв’язу
вав життєві проблеми, бо приносив з визнанням успіхів праці також стипендію, 
«знімаючи» — принаймні на час — питання: як жити далі, на які кошти?

Працюючи над рефератом, Бутович-графік був від самого початку зайнятий у 
сфері оновлення української книги, власною своєю практикою в Берліні і 
Лейпцігу являв довершені зразки виваженого художнього її оформлення, що за
безпечувало авторитет українському друкарству.

Нарбутівські новації у цій сфері викликали хвилю наслідувань і спричинили 
сплеск ініціатив, спрямованих на дальший розвиток національної книги. «Творці 
цього напряму зверталися до української барочної книги, переймаючи композиційні 
схеми оформлення стародруків, вивчаючи шрифти та «орнаменти», — слушно зазна
чає Ольга Лагутенко, виводячи «традиціоналізм цього руху» з таких джерел, як 
творчість В. Морріса та його послідовників, а також «мирискусників» молодшого по
коління36. Одним з найактивніших речників нарбутівських новотворів у книжковій 
графіці виступив Микола Бутович. З перших кроків своєї творчості.

У рефераті Бутович здійснює короткий аналіз книжкового мистецтва, висвітлює 
перші спроби відродження книжки (мюнхенські друкарі Макс Гутлер, О. Гупп, Карл
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Валлау з Майнца), відзначає діяльність 
В. Морріса у « всіх галузях художнього про
мислу» і спеціально у книжковій справі, 
котрий заради цього вивчав старі шрифти: 
«Уподоблюючись колишнім монахам, 
копіював і оправив власноручно кілька пи
саних середньовічних книг. Заснував потім 
в Hammersmith і власну друкарню 
(Kelmskott Press) з ручним друком та взяв
ся до творення нової книжки. Невдоволе- 
ний англійським папером, він виготовляв 
для своїх книжок папір власноручно.

Шрифт рисував сам і доглядав за його 
вирізуванням та відливанням. Друк ро
бив на ручнім пресі. Тут уже при нім 
книжки й переплітались. Цікаво, що ав
тором частини з надрукованих ним кни
жок був він уже сам»37.

Реферат Бутовича орієнтував читача 
на сприйняття змін в оформленні друко
ваної продукції, викликаних розвитком 
техніки і науки. Ці зміни нав’язали са
мостійний німецький стиль «часів коси» 
(Zopfzeit) і його бідермайєрівський B a - 

М. Бутович. Абетка ріант, усіх з’єднало «стремління до про
стоти». Автор концентрує увагу на конструктивізмі, наголошуючи водночас на 
позитивному досвіді традиціоналістів, один з яких, Емке, у книзі «Три століття 
німецького книжкового мистецтва» закликає «до систематичного вишколення 
наборщиків, а також вивчення шрифту графіками» і домагається, аби в школах 
«було заведене солідне навчання шрифту та виховання смаку», а також вимагає, 
щоб теперішні шкільні книжки «змінили фізіономію»38.

Бутович, який на той час усвідомлював значення української рукописної й 
друкованої книги, одним з перших ставив питання про потребу вивчення давніх 
манускриптів, мініатюри, шрифтів, почерків, декоративної орнаментики. Рефе
ратом він закладав підмурівок у розвиток теоретичної думки в цій галузі. Буто- 
вич-практик відійшов від узагальнень і критичних спостережень — не до цього 
йому було, бо ставив на практику і зосередив досвід, знання на мистецькому 
оформленні національної книги.

Реферат, написаний для Українського наукового інституту в Берліні, дотепер 
не втратив свого значення, бо є важливим джерелом для вивчення розвитку євро
пейського книгодрукування.

Діяльність Бутовича в Німеччині періоду студій і перших років по їх 
закінченні згрупована таким чином, що дозволяє на ранньому етапі творчості 
з’ясувати усі сторони таланту митця — зв’язок зі стихією народної творчості й за
милування в національній історії.

Він тоді багато працював (про це ми знаємо з різних документів), даючи 
підстави для думок: хай ця народна стихія вам не імпонує, але в таланті і серйоз
них творчих намірах ви йому не відмовите. Бутович умів постояти за себе своїми 
творами — це зауважили усі, навіть доктринери і ортодокси «чистого» реалізму, 
що хотіли мати бодай ще одного псевдовасильківського.

Подібний критикодорадчий пуризм супроводжував Бутовича протягом усіх 
років. Але най... Він обачливо твердив, що нам своє робить. Ось характерний
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М. Бутович. Проект фірмового знаку. Лейпціг. 20-і рр.

лист його доброї знайомої з журналу «Нова хата» (написаний через багато років, 
11 листопада 1938 р.).

«Вже здавна збиралася я Вам написати, ізложити свої кондолєнції. Із приво
ду зради Вашої прятельки Дарії Віконської, — повідомляє адресат, зазначаючи, 
що і як має малювати. — А саме всі ті окладники, що Ви їх понамальовували до 
її книжечки, не знайшли ласки в її очах. На книжці лишається рисунок Дядиню- 
ка. Розуміло, що Дядинюк молодший від Вас, отже, конкуренція небезпечна. 
Але все ж таки поразка ганебна, нема що казати. «Нова хата» все тримає з Вами. 
Правда, щодо окладники ми не все Вам вірні і навіть цього разу хочемо Вас зра
дити. Але зате маємо інший інтерес. Хочемо видати листівки з народніми типа
ми. Вони призначені для огляду української народної ноші, отже мусять бути ет
нографічно вірні, але частину хочемо пустити в продаж, отже треба, щоб публіці 
подобались. Отже, згори виключаємо всякі беззубі баби, чумаки, пасічники, як 
то Ви їх любите рисувати!!!»39

Лист, як бачимо, прихильно наставлений. Але нотки менторства («треба, щоб 
публіці подобались») в ньому знаходимо. І так було завжди з Бутовичем: він ма
лював далі своїх «чортів» — його вчили: «Не треба».

Бутович явив себе в оригінальному, можливо, на перший погляд наївному 
письмі, і це насторожувало; зрештою, ця позірна простота була характерною 
прикметою тодішніх німецьких експресіоністів, що дбали про надмірну вира- 
жальність, хотіли мати мову, разючу в переконанні. Бутович, як знаємо, не зро
став на пустельному острові, і виставок у Берліні тоді не бракувало, і друкованої 
продукції, що збагачувала інформаційну уяву, — теж. Але з дитинства Бутович 
виніс гадяцько-полтавський колорит світовідчуття, і це залишилося в ньому на
завжди.

Отже, проблематика творчості Бутовича закорінена в культурі його власного 
народу. Він «комплексує» на його історії; козакоманія, яку виявляє, стає відте
пер щоденною творчою молитвою. Тож на львівській виставці «Гуртка діячів ук
раїнського мистецтва» члени журі з приємністю оглядали малюнки, що 
надійшли в пакеті з Берліну, — були це «Генеральний писар», «Учень військової 
екзерсіції» і «Козак-бандурист»...

Ясна річ, виставка мала прихильну пресу, більшість молодих митців зауважи
ли, в т. ч. героя нашої оповіді. _

Чи тільки ці, з виставки — єдині від тої пори твори відповідної тематики? Чи 
не малював Бутович у 1921—1922 роках іще на подібну тему?

Випадок звів мене з директором Нью-Йоркського коледжу Володимиром Пи- 
липенком, який стало мешкає у Рочестері. У його приватній колекції виявилися 
ще три композиції Бутовича, намальовані у 1922 р., — «Гетьман», «Запорожець» 
і «Джура». Ці твори вводили глядача у світ романтичної стихії, що була започат
кована першою в світі демократичною республікою. І головне — малюнки Бутови
ча були репрезентацією у XX ст. лінії козацького портрета, що вів свої початки від 
культури XVI—XVIII ст., у XIX ст. його розвиток був насильно перерваний.



Композиції Бутовича невелико
го розміру (17 х 11,5 см), виконані 
пером і тушшю, розмальовані гу
ашшю, з позолотою, на коричневу- 
ватому картоні. Усі — однакового 
розміру (так започатковувалася те
ма козаччини, яка пропонувалася в 
серіях «Старшини» і «Героїчні 
жінки-козачки»), канонічно-епіта- 
фійного характеру, що дає право на

М. Бутович. Проект вітальної адреси. Лейпціг, 1922 р. аналогії з полемічною публіцистич
ною веристикою, де наближеність

до розмовної мови, метафоричного фольклоризму є особливо відчутною.
Характерна помпезність шат постатей, що зображені в ріст, низька лінія гори

зонту, поділ площини на нижній і горішній плани, де забезпечується сюжетність 
дійства, причому вгорі динамічний сюжет заступає активний картуш з написом 
(джура, гетьман, учень військової екзерсіції у варіації 1931 р., кошовий, гене
ральний писар з 1926 р. і т. д.), унікальність дорогоцінного обладунку (пістолі, 
шаблі, мушкети, сагайдак, аркан і т. д.), особлива налаштованість на показ свя- 
тошного взуття (сап’янові чобітки, пантофлі); а які неповторні шапки зі шлика
ми! — скрізь, в усьому — в цілості і фрагментах необароковий дух, світ, культу
ра як у стилізованому народному світлі, так і в професійному вишколі просту
пають чітко і ясно, як на черешнях перший черлений цвіт.

Бутович-графік формувався під впливом давньої гравюри; це візерунок лінії 
основного вертикального плину з активними поперечними штрихами — й ці на
сичені смуги заштрихованих лінійних площин є даниною культурі перших дере
воритів, присутніх в ілюмінаціях європейської книги; зображення «Гетьман» у 
традиціях давньоукраїнського портрета із запозиченням відомого сюжету «геть
ман з булавами на землі» — сигнії його влади по різних територіях; вгорі у «ба
рокових» хмарах дерев’яний самарський собор (в інших аналогічних — це фрон
тон Іллінської церкви в Суботові чи церкви в Ромнах); у картуші з чубом — дво
ма півмісяцями напис «TETMAN», сама постать в анфас, з широко розставлени
ми ногами, з гетьманською булавою і дорогоцінною шаблею в другій руці — ця 
постать у гетьманській шапці, з довжелезними вусами подана у виразних, 
підкреслено настроєвих рисах (кольори малиновий, рожевий, синій, пишна ор
наментика одягу, візерунки на зброї і т. д.).

Низ композиції — у даному разі булави на землі, в інших — козаки з шаблю
ками, бойовий кінь — є коментарем до портрету.

Бутович у роки навчання, можна сказати, згорав (поети інколи відкривають 
те, що є таємницею для філософів — так твердив Декарт), тобто пробував власні 
сили у розмаїтих сферах творчості. Це французьке elever, що перекладається і 
«виховувати», і «підносити», пасувало йому.

З часів німецьких студій збереглися рідкісні аркуші з готичним шрифтом, 
шкіци до народних казок, наприклад, «Баби Яги»40 у гуашевій техніці 
(делікатні порухи зеленого, синюватого й червонуватого із сміливими ефектив
ними лініями чорного) — далекі від конкретних реалізацій, але далекоглядні у 
намірах популяризувати в німецькому суспільстві український фольклорний 
світ, зрештою, такий йому близький і рідний, немовби усі живуть, принаймні, 
хочуть жити з ним чи в ньому. Отже, той фольклоризм, що є ознакою сільської, 
ближчої до природи, відчуттів «день-ніч» ментальності, мав у ньому шануваль
ника воднораз. Мав він, Бутович, як креатор, потребу до заглиблень-занурювань 
у плесо фольклорної задзеркальності, де крок «дитина—дорослий» щойно перед-
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чувався у невимовному наближенні до 
початку руху.

Ця тема-сюїта з розвитком сюжету 
про Бабу Ягу не давала спокою Бутови- 
чу. Як можна судити з наступної обкла
динки та ілюстрацій, думалося-гадало- 
ся, що ця казка сподобається німцям, 
принаймні, хотів, аби знали про неї, 
хотів досягти цілості передачі зобра
ження і враження41. Полюбилася вона 
йому своєю гумористично-бурлескною 
суттю, що орієнтувала сприйняття об
разу і його виконання в гумористично
му дусі. Через це Баба Яга в народному 
строї, а селянин — полтавського крою 
вусань виліз на драбину, аби допомогти 
їй в біді.

Чи в другій ілюстрації: дівча над во
дою, а в очереті та сама Баба — можна 
говорити теж про довірливо-жартівли
ву тональність, про гумористичну
скоріше, аніж гротескно-критичну м. Бутович. Об,<лодинка книжки. 1924 р.
оповідність. Самі фарби покладені гус
то, широкими площинами, що дає привід через локальний колір — зелений, 
синій, теракотовий — виявляти емоційне ставлення до того чи іншого образу, як 
загалом до сцени, сюжету, дії, потім їх поєднанням досягти точних психо
логічних оцінок, розмаїтості трактування зображеного (селянин, дівчина, вода, 
сонце, очерет).

У тому самому архівному матеріалі бачимо начерки-шкіци з підписами: 
«Відьма казала доньці: спечи його» — перший сюжет; «Тільки не вона, а він 
спік» — другий42. Не відомо, якого часу намальовано сюжет казки «Івасик Теле- 
сик» на тему про добро і зло в людських стосунках. Але нема сумніву, що за ха
рактером малюнку, з ледь відчутною технікою розмалювання площини можна 
зробити припущення, що ці композиції походять із раннього студентського 
періоду — часу перших захоплень Бутовичем жанром казки.

У його інтерпретаціях казкових мотивів добро було домінантним, а місця для 
зла не вистачало, ба, зло у його сприйнятті виглядало скоріше комічним, позбав
леним своєї темної суті, тому воно оберталося в немічне, жалісне, аж ніяк не 
страхітливе: навіть у своїй наступально-атакуючій суті воно було призупинене 
мотиваціями духу доброго, що володарює у всесвітах, воно у настирливій негації 
несло ці якості і не мало сили, здатності до перемоги.

Як ми знаємо, зробив Бутович обкладинку казочки «А... а коточок». «Тат 
tylko jeden Bog, który pokoj sercu da» — монах з опери Дон Карлос. Щось довер
шене, сконцентроване, самовистачальне візерунково-орнаментальне. Справді, 
Бог обирає собі обранця: «Ти — єси!» Поєднання традиційних (орнамент, си
метрія) і нових (симетрія форми, послідовність ритмів, літери-знаки, символи) 
рис у цій композиції видає «куражність» характеру у виборі засобів для означен
ня ідеї.

А що любив казочки, той позареальний світ з витворами світів, часів, про
сторів, а що кохався в ньому і вибрав його просторову безкінечність для життя в 
берлінсько-лейпцігській філістерській кімнаті, то вистачало пера і паперу, вже 
ця гадяцька чудернасія зачинала гомоніти в кімнаті, обживати голі стіни, холод-
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М. Бутович. Різдвяний мотив. Туш, перо

ну підлогу. Тоді народжувалася ка
зочка про діда, його добру родину і 
ріпку, яку разом з мишкою і усіля
кими звірятками заповзялися вико
пати з городу43.

Ще могла б народитися така, 
приміром, мотивація, яку відноси
мо до «німецького періоду». Ескіз 
обгортки «Дитячий пісенник Го-го- 
го, коза» з ілюстраціями М. Бутови- 
ча — типова в манері майстра 
імпровізація в модерновому стилі, з 
великим зарядом оптимізму, сміли
вим рішенням загального малюнку, 
вживання зеленого і малинового, 
контрастами білого і чорного44. Ос
новні персонажі «Го-го-го, коза», 
музики — один із бубном, другий із 
сопілкою — впорядковують загаль
ну композицію у формі трикутника 
з чорною смугою горизонталі і напи
сом білим «коза» — свого роду 
подіум, сцена, де розігрується ли
цедійство, — цей порядок трикут
ника в абрисах персонажів злама

ний сміливими, енергійно змодельованими формами і ударними проривами 
діагоналей, вертикалей — це блискучі прориви пензля, впевнена рука весляра — 
і човен стрімко летить далі.

Українська міфологічна традиція в особі Миколи Бутовича отримала непере- 
вершеного ілюстратора. Якщо фольклорна творчість явила численні зразки 
інтерпретації здогадів і бажань про уявний, почасти інфернальний світ, а літера
тура через Гоголя пройшла гарт найвищого гатунку, то Бутовичівська заявка бу
ти в графіці і малярстві першим була сприйнята без зауваг і недовіри, ліпше ска
зати, з симпатією і довірою: в образотворчому мистецтві для такого виду 
імпровізацій місце залишалося вільним, і його зайняв щирий полтавець Микола 
Бутович. Він прийшов до своїх творчих симпатій без вагань, як входить загарто
вана людина в холодну воду, — безоглядно прийняв до рук призначення, яке при
готувала для нього ласкава богиня Доля.

Для ствердження власних переконань Бутович запропонував глядачеві особи
сту візію сприйняття форм і образів, що мали своє буття, означене вищою незем
ною волею. Цю візію характеризуємо як творче одкровення, глибока сутність 
якого була спричинена зовнішніми збудниками. Чому так трапилося? Під час 
студій молодий ще художник запропонував видати серію міфологічних компо
зицій з народного світоглядного буття і здійснив її у вигляді шести дереворитів, 
що вийшли 1924 р. у Лейпцігу невеликим альбомом під назвою «Українські 
духи»45.

Графічні серії мали в Німеччині своє літочислення, скажімо, альбомні цикли 
Генріха Цілле чи папки експресіоністів. Тоді ж у Берліні з’явився цикл літо- 
графій нашого земляка Олександра Архипенка. Творчий крок двадцяти- 
дев’ятирічного молодика відзначався, однак, сміливістю: Бутович виступав у 
особливій формі — протагоніста української демонологічної народної стихії в 
німецькому інтелігентному товаристві. Аби точніше донести до глядача провідні



думки, Бутович доповнив станкові композиції вступною статтею з викладом ос
новного змісту. Призначалася серія для німців, текст був німецький, але німець
ка «форма» була пройнята наскрізь українським настроєм, чуттям, що 
«просвічували» через тканину слів і фраз і через підгрунтя німецького синтакси
су виструнчували вершинні осягнення українського народного духу: «Ця папка 
містить мої перші оригінальні дереворити. Матеріал для цих образів я знайшов у 
багатющій міфології моєї української батьківщини. Я зробив спробу подати духів 
у вигляді трьох груп. Перша пара — це лісовики; чугайстер — це лісовик (ук
раїнський гірський дух), який гуком і сміхом зводить на манівці людей; я його 
уособлюю у вигляді їжака, медведя і сови; і мавка — це лісова фея (дитина, що 
була вкрадена злими духами), вона їде на медведі.

Друга пара — це домовики, дух домашнього добробуту (він висиджується в ди
марі з курячого сідала), який у супроводі кота через комин знімається на дах і 
звідти розглядається. Як супутницю я йому додав відьму разом з молочним гор
щиком, вона дуже стара, літає на мітлі у повітрі і воліє позбавляти молока 
сусідських корів. Її опівнічні танці відбуваються на Лисій горі (Лиса гора під 
Києвом) — це український Брокен!46

Елемент третьої пари — це вода. Тут «паном» є характерник (чаклун), старий 
козак, що все може. Він може на морському дні з рибами просуватися, для чого 
йому вистачить тільки корита. Його дружина є русалка (ніксе)47, яка в мелан
холійному самозаглибленні виноситься рибами догори, дозволяє себе винести на 
берег для того, щоб, як це з нею трапилося колись, будь-кого необережного, що не 
має застережного зілля з собою, залоскотати до смерті»48.

Як твердив автор, «усі шість гравюр зроблені на якісному японському папері 
і оформлені в 40 папок, кожна з яких має номер. Ці папки мають нумерацію»49. 
Так писав він у лютому 1924 р. Гадаємо, однак, що наклад не робився на одному 
папері: трапляються різні гатунки папок.

Серію Бутовича, видану невеликим накладом, однак, зауважили в ака
демічних колах і серед професіоналів (цьому є підтвердження очевидців і крити
ки), а також в українській громаді. Тож «Українські духи» послужили доброю ре
комендацією для участі в мистецькому житті (виставки в Берліні, Львові, Празі, 
у яких брав участь Бутович). Відомий уже тоді в мистецьких колах його ровесник 
В. Січинський відгукнувся на цю серію схвальними рецензіями (Українське мис
тецтво. — Львів, 1926. — Ч. 3; Hollar. — Praha, 1929. — Ч. 4; L’Art Slave. — Brno, 
1925. — Ч. 3; Gutenberg-Mainz. — 1929; Grafika. — Warszawa, 1932. — 4 .1 ) . Мо
лодого художника зауважили, і 20—30-і рр. пройшли під знаком уваги до його 
оригінальної графіки, що була перейнята смаком народної поезії.

Дереворити серії «Українські духи» Бутович розсилав на різні виставки, і у 
1924 році їх уже бачили в Празі на ювілейній виставці української книги. Оціню
ючи згадані твори художника, В. Січинський через 12 років писав: «Тепер може
мо лише ствердити, що ці «перші» твори були зрілим плодом... займають свою 
осібну і то рівнорядну сторінку творчості мистця... ці перші дереворити мають 
свою цінність деяким цікавим підходом. Знаменито використовуючи демоно
логічну народну тематику («Чугайстер», «Мавка», «Русалка», «Характерник», 
«Відьма», «Домовик»), автор зручно зв’язав по суті середньовічний спіритуалізм 
зі здоровою народньою гумористикою. Тонку різьбарську техніку осягає він не 
ріжучим, а майже дряпаючим долотцем, що додає дереворитам дистинґованої 
делікатности майже в характері мініатюри»50.

До Бутовича українська графіка не знала чару, аромату, смаку, весняних за
пахів демонологічної стихії. Жоден художник не кинув оком на те, що робилося 
поза його спиною, — у сінях або на горищі хати, що творилося за отвором чорної 
печі, які химерні постаті товклися у місячну ніч на лузі, які танці верхлилися
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над рікою; жоден художник не сягнув далі того, що бачив зір у межах лінійної 
або кольорової перспективи. Чугайстри, мавки, русалки, домовики, характерни
ки, виявляється, жили з нами, мали свої години для дозвілля й простір для ра
дощів, багато знали про нас і про те, що з нами коїться, чекали слушної нагоди, 
аби увійти у контакт, заприятелювати або нашкодити, залежно від нашого гумо
ру і здатності відчування. Бутович першим зробив крок і підняв картину гоф- 
манівської містерії, він ступив на сцену і влаштував своє лицедійство. І раптом 
усі збагнули, з полегкістю зрозуміли: який прегарний театр він створив, які 
оригінальні «вистави» з’являє у рамцях графічної композиції.

Очевидно, «Українські духи» дали молодому художникові відчуття задово
лення («...розумне Боже сотворіння — людину, на долині під сонцем, настановив 
Бог бути господарем або доглядачем над усім земним сотворінням, — згідно слів 
псалмоспівця: «усе поклав під ноги його, овець і волів усіх, та все інше» — так 
радів з викінченого Требника Петро Могила, що означував лад в обрядах і 
літургійних чинах) і розуміння того, намацуваного ним тематизму, що це є чи
мось новим, вартісним.

Вже не мав зійти з цієї творчої стезі, ба, знову і знову повертався до демоно
логічних тем, виставляв на кін своїх добрих «духів», до людей подібних, до 
сільського трибу звиклих, огортав їх безміром тепла своєї щедрої душі і приму
шував вірити, що добро означене на землі, і щирість тієї доброцінності закладено 
в чугайстрах, домовиках... Він, сам того не знаючи, мав підтримку у творіннях 
Лесі Українки, котра, зачарована лісовою мелодикою Мавки, писала ощасливле
но, з піднесенням у грудях:

і снилися мені все білі сни: 
на сріблі сяли срібні самоцвіти, 
стелилися незнані трави, квіти, 
блискучі, білі... Тихі, ніжні зорі 
спадали з неба — білі непрозорі — 
і клалися в намети...

І в одному з листів до матері: «Мені здається, що я просто згадала наші ліси та 
затужила за ними... Я й здавна тую Мавку «в умі держала».... Зачарував мене сей 
образ на весь вік».

Або Ігор Стравинський, який у поліських волинських лісах прислухався до 
згуків устилугівської ночі, що зроджувала таїну нічної душі. Враження народно
го мелосу, казки Стравинський «переважно збирав у своїй пам’яті», стверджую
чи: «Якщо деякі з цих речей звучать як справжня народна музика, то, мабуть, че
рез мої здібності відтворювати деякі мої несвідомі «народні спомини»51.

Відтоді українські духи стали часткою Бутовичевої душі, поселилися в його 
помешканні — скрізь були з ним, Агасфером (через якесь там двадцятиріччя та
лановитий дослідник Михайло Драган захоплено відгукувався про «буто- 
вичівський стиль в інтерпретації... легендарних персонажів народного повір’я», 
про те, що «Бутович умів сягнути до глибин народної психіки, зобразити її зі 
справжнім народним гумором»52), відтоді Бутович вийшов з ними у світ широ
кий, до людей, і було цим чугайстрам, мавкам, домовикам і навіть далі — 
відьмам, чортам так добре, весело з людьми, що допитливий Улас Самчук не за
барився дотепно зауважити: «Сатирично-лірична душа полтавського Мефистофе
ля... з його расовими відьмами, його козаками-чарівниками, його піснями та 
щедрівками, що вилилось у його мистецтво, насичене реалістичною містикою і 
спокійним філософським гумором»53.

Забігаючи наперед, відзначимо, що чугайстри, домовики, мавки і т.д., тобто 
увесь демонологічний корпус Бутович змальовуватиме далі у найрізно
манітніших графічних техніках — як у гравюрі, так і в малюнках тушшю, пасте-
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лями, кольоровими олівцями. На звороті одного із зображень «Чугайстра» 
зустрічаємо напис автора олівцем: «З серії дереворитів «Українські міти» (з 
поміткою: Чугайстер, Мавка, Русалка, Домовик, Скарбник, Водяник, Польовик, 
Лісовик).

Ось як сприйняв цю серію знаний паризький колекціонер Володимир Попо
вич, який надіслав текст свого виступу на міжнародну конференцію «Бутович — 
маляр і графік» до 100-річчя від дня народження майстра (Полтава, 1996): «Гра
вюри надзвичайно прецизної роботи з перевагою чорних площин над білими, по- 
трактовані в декоративному стилі. Персонажі показані з характерними для них 
атрибутами на тлі української природи.

Чи не найцікавішим твором з цілої серії є «Характерник», не лише конструк- 
тивістичною побудовою, але також і сюрреалістичним змістом — козак-харак- 
терник тікає з турецької неволі підводним шляхом, пливучи при допомозі риб, 
різної величини риби пливуть густою лавою обабіч динамічної фігури козака, їх 
швидкий струм зливається з загальним ритмом композиції, разом з рухом морсь
ких хвиль, хмар, вітрильника, навіть і місяця, і цією надзвичайною рухомою 
дією заповнена гармонійно ціла площа гравюри.

Немов контрастом до динамічного «Характерника» з його енергійними, 
мужніми лініями виглядає «Мавка». В її ясній, лагідній постаті відчуваються 
жіночі м’якість, теплота і ніжність. Митець зумів чудово передати принадне 
співжиття Мавки з лісовими звірятами в мистецькій композиції, з якої випливає 
мирна лісова мелодія. Все тут лагідне, казкове. Мавка і звірята скомпоновані в 
овалі, а орнаментальні галузки дерев, розміщені по кутах, своєю симетрією нада
ють творам спокійний тон і вигляд. Дивлячись на гравюру, мимоволі приходить 
на думку сердешна Мавка з «Лісової пісні» Лесі Українки.

Цілком інший настрій в композиціях «Відьма» і «Русалка». В них сильно 
підкреслена загадкова таємничість, ці персонажі вже не викликають до себе сим
патії, як це є в «Мавці», «Характернику», а, навпаки, вони насторожують та май
же відстрашують своєю незвичною поставою і перебільшеними рухами.

Чугайстер, як і Мавка, показаний із лісовими звірятами, але тут композиція 
динамічніша, а настрій дуже таємничий, з багатою фантазією.

Домовик — гладкий, чемний, ус лужний, немов статечний господар — опікун 
хати, заглядає через комин, чи все в ній гаразд, лише два наїжені коти, приту
лені до комина, витворюють загадкову атмосферу.

Всі 6 персонажів потрактовані індивідуально, кожен інакше, залежно від йо
го функції, нема стандартного підходу в композиціях і попри цю різноманітність 
вислову вони творять одну цікаву тематичну цілість»54.

Характеристики В. Поповича навдивовижу точні, він, знаний шанувальник 
мистецтва нашої діаспори, завжди в оцінках виходив з конкретного факту. І в да
ному разі маємо достеменність оцінок — в аналізі самої техніки дереворізу, ком
позиційної виваженості творів і наповненої символікою сюжетності.

У розумінні В. Січинського майстерність робіт Бутовича була спричинена ела
стичністю ліній, ритмічно продуманим рисунком, сюжетною глибиною творів, з 
одного боку, а також професіоналізмом, знанням європейських шкіл, впливами 
японської дереворитної манери — з другого55.

Бутович вийшов на арену, знаючи, що перемога — за нимі
Аналізуючи серію із шести ліноритів нью-йоркського періоду (1958 р.), що бу

ла виставлена у посмертній філадельфійській експозиції 1962 року (подарована 
Тетяною Бутович до Національного музею у Львові), молодий мистецтвознавець 
О. Проців зіставила ліногравюри «Мавка», «Домовик» з деякими лейпцігськими 
дереворитами Бутовича. Глибоке відчуття української демонології, зіпертої на 
етнографічних регіональних рисах, вміння передати атмосферу середовища, де
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водилися духи, незлобивий український гумор визначають манеру Бутовича — 
такого справедливого висновку доходить дослідниця56. Слушно, що альбом дере
воритів «Українські духи» був етапним у творчості митця, а демонологічна тема
тика стала основою його подальших творчих пошуків. Власне, муки творчості як 
такі не пасували натурі Бутовича. Адже він добре знав, чого хоче. Він звернув 
увагу на той світ, який до нього був у широкому вжитку у фольклорі та літера
турі. Він вдався до цих тем, бо вони відповідали його вдачі, і він розумівся на них 
чи не з самого дитинства. Цілковито збіглися ці юнацькі творчі настрої з дитячи
ми враженнями, що їх він виніс з гадяцьких обріїв.

Зацікавлення міфологізовано-фольклорним світом виявилося більше ніж мо
ментом короткого захоплення, спричиненим душевними нетривкими пориван
нями. Можливо, ще сам того не усвідомлюючи вповні, він вийшов на такий мис
тецький простір, на який до нього нікому не довелося вийти, і в цій ситуації ба
гато важили для нього народні уявлення про «той світ», далися взнаки ґрунтовні 
знання вертепу, пісень, казок, захоплення Котляревським, Гулаком-Артемов- 
ським і Гоголем.

Бутовича без Гоголя не можна зрозуміти. Новий мистецький простір, який 
вдалося йому відкрити, був започаткований Гоголем, його «Вечорами на хуторі 
поблизу Диканьки», його «Миргородом», врешті його інтересом до української 
історії: «Там (себто, в Києві. — О.Ф.) закінчу я історію України і півдня Росії і на
пишу «Всесвітню історію», якої, у справжньому викладі її, досі, на жаль, не 
тільки на Русі, але навіть і в Європі нема», — мріялося Гоголю в бесідах з 
Пушкіним57. Чи не було його, гоголівське патріотичне бачення української 
історії «заради всього нашого, заради нашої України, заради батьківських мо
гил» власним Бутовичевим сприйняттям з чужини чарів-смаків далекої і водно
час завжди для нього близької України?!

Чому Микола Бутович почав свій «вихід» до Миколи Гоголя з ілюстрацій до 
повісті «Старосвітські поміщики»? Адже в німецький ранній період життя й 
творчості Бутович засвідчив-заманіфестував свій зв’язок з Гоголем, і ця щира 
пройнятість духом видатного земляка залишилася незмінною протягом деся
тиріч аж до останніх днів. У Ніжині під час навчання Гоголь захопився німець
ким романтизмом, у Німеччині, в часи студій, Бутовича полонив Гоголь. Є в цій 
паралелі закономірна спадкоємність — обидва мали заспокоєння, коли зображу
вали Україну. Бутович навернувся до Гоголя, бо в ньому бачив себе таким, як 
Пасічник Рудий Панько в описах звичаїв, обрядів народу — реально мислячим, 
твердим патріотом.

Гоголю, як відомо, постійно бракувало знань про Україну і він просив у мами 
допомоги: «Ви маєте тонкий, спостережливий розум, ви добре знаєте звичаї і по
бут малоросіян наших, і тому, я знаю, ви не відмовитесь повідомляти мені їх у на
шому листуванні. Це мені дуже, дуже потрібно...

...Ще кілька слів про колядки, про Івана Купала, про русалок. Якщо є, крім 
того, які-небудь привиди чи домовики, то про них детальніше з їхніми назвами й 
справами; сила-силенна носиться між простолюдом повір’їв, страхітливих ле
генд, переказів, різних анекдотів і так далі...»58 Отже, Гоголь поважно займався 
Україною, а повість «Старосвітські поміщики» — це його прощання з нею, бо, 
позбавлений її могутнього впливу, він почуватиме себе завжди «блудним сином», 
і так триватиме до кінця днів, ніколи він не повернеться до неї. О. Стромецький 
пише: «У першій повісті першої частини «Миргороду» — «Старосвітські поміщи
ки» автор майстерно змальовує життя старшого українського дрібнодворянсько- 
го подружжя, яке завдяки плодородній землі живе спокійним та вигідним жит
тям. Воно вигідне й безжурне, немов зворотний контраст до бурхливого життя 
наступної повісті «Тарас Бульба», перша повість є зворотним прототипом другої,
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тобто спокій пізнього періоду життя мусить бути приготований і забезпечений 
раннім, бурхливим, повним пригод, різноманітності, головним чином оборони 
рідного краю від наїзників, що його оточують»59.

Справа, як нам здається, виглядає поважніше, і це засвідчує початок повісті: 
відчуття України, її моральних чеснот, гармонійного порядку і недолуг побуту, 
чистоти відносин між людьми і зображення фактів, що є чинниками їх демо
ралізації, — усе це Гоголь мав перед собою. Радше, як зауважує Ю. Луцький, 
«повість «Старосвітські поміщики» постає як ніжне прощання Гоголя з су
покійним життям провінційного українського дворянства, змальованого тут в 
ідилічних тонах. Щоправда, ідилія ця не цілковита, повісма занепаду й розкла
ду зависають над усім існуванням Афанасія Івановича і Пульхерії Іванівни. В 
повісті проступають автобіографічні нотки — не тільки в тому, що героя й ге
роїню Гоголь, можливо, списував зі своїх рідних діда й баби, а й у тому, що місця
ми виразно помітне авторове прочуття провини, бо ж і він сам поміняв безхмарне 
життя в Україні на Петербург»60.

«Старосвітськими поміщиками» Гоголь явив світові свою ностальгію за Ук
раїною. Так у велелюдному місті несподівано можна зобачити розгублене облич
чя сільської бабусі, перебування якої тут, серед галасливої вулиці, є протипри
родним. Гоголь, як пише на початку повісті, стрічався з такими бабусями, що в 
Санкт-Петербурзі викликали в нього хвилювання, згадки про минуле, і те його, 
при цьому, «на меня находит полусон» було виявом жалю, що повернення до Ук
раїни не буде.

Бутович в Німеччині зацікавився повістю, бо в ній він побачив Гоголя — 
патріота своєї землі. І Гоголева ностальгія, і Гоголева іронія стосовно характеру 
«малоросів» чи «хохлів» йому імпонували, хоча описані Гоголем місця і «соло
дощі райського життя» на благословенній полтавській землі для нього були 
відходом «от всех дерзких мечтаний» (Гоголь) і переходом «в низменную буколи
ческую жизнь» (Гоголь). Тобто Бутович віддав би останній гріш, аби побувати на 
своїй землі. Теж не судилося, принаймні, причина на те виглядала інакше.

Ілюстрації Бутовича до повісті «Старосвітські поміщики» розгортають візу
альний ряд у просторі в межах розкриття образів «господиня — Гоголь». Худож
ник застосував техніку сухої голки, щоб виявити свої здібності в цій делікатній 
манері гравюри. Стилістика цих невеличких композицій проста, без складних 
«ребусів» малюнку, близька до народної манери письма, бо несе головним чином 
оповідну інформацію, що закладена в тексті повісті. Однак характер письма ла
конічний, без деталей, насиченість «основного» і залежність «другорядного» є 
формотворчими: «основне» групує масу штрихів у тінях або виявляє незаштри- 
хований простір ясної плями, що окреслює візуальну спрямованість сюжету.

Малюнки читаються паралельно з текстом. Скажімо, у Гоголя: «Под другим 
деревом кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые листья, на 
черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки и к концу этого 
процесса совершенно не был в состоянии воротить языком[...]Ь>. І далі красно
мовний опис дій сп’янілого кучера.

У Бутовича ця сценка аналогічна: кучер у вишиванці, в кучмі сидить-розко- 
шує, перед ним лембик і те, що довело його до стану сп’яніння. Виразний малю
нок постаті, біля нього начиння на багатті, куриться дим — словом, художник 
майстерно інтерпретує дійство, сміливо аранжируючи системою штрихів. Харак
терний підпис Бутовича — «П’яний кучер доглядає, щоби горілка добре варила
ся» — це уточнення сюжету.

У такому ж ключі подані інші композиції, за винятком зображення Гоголя в 
гостях у Пульхерії Іванівни, де автор виявляє сприйняття побуту полтавських 
поміщиків очима письменника. Початкові абзаци повісті про зустрічі з жителя



ми «ідилічної Аркадії» виповнені особистісним «бричка моя подъезжала к этому 
домику» або «мне нравились самые владетели этих скромных домиков», або «их 
лица мне представляются», або «я до сих пор не могу забыть двух старичков про
шедшего века»; це і є достеменним «входженням» Бутовича на зустріч з Гоголем 
у гості до Пульхерії Іванівни: цього моменту в повісті нема, але він «прочи
тується» на кожній сторінці.

У затишній вітальні господині перед столом, заставленим штофами, показано 
Гоголя і пані. Площини композиції густо штриховані; в тінях, як гості часу, ге
рої твору, світлі ділянки виопуклюють предмети інтер’єру, акцентуючи змістові 
і композиційні вузли.

Трактування сюжету з Гоголем так само, як усіх інших, передбачає ефект ре
альної достовірності, правдоподібне розкриття основної теми, і це є теж даниною 
ствердження мотиву белетристичної розповіді. Високий стілець у кімнаті госпо
дині, жест Гоголя, рух господині немов унаявлюють час розповіді, тривалість 
зустрічі, що ось таким чином настають... У цих моментах Бутович хоче бути ве- 
ристом, і це є стрижнем його методу у згаданих гравюрах.

Який висновок напрошується? Чи не є унікальним випадок, коли основні мо
дифікації творчості були визначені немов помахом чарівної палички, під час на
вчання в Німеччині, — це відданість фольклорній темі, демонологія, закоханість 
у Котляревського і Гоголя, історична проблематика, праця в галузі книжкової 
графіки?! По суті, координати визначилися від «а» до «я» просто і без мук — 
далі, впродовж усього життя йшла «розробка» тематизму; з погляду формально
го усе виглядало «так, як має бути», але глибший погляд виявляв сліди, що вели 
до традиційних коренів історії чи культури, в даному разі «спрацьовувала» гене
тична пам’ять... Так трапилося багато років пізніше з Олексою Грищенком: в 
умовах фашистської окупації, на півдні Франції, у Провансі, він написав одну з 
найромантичніших перлин «Україна моїх блакитних днів», перейняту високим 
пієтетом до родинно-батьківської культури, і писалося це з пам’яті, на одному 
диханні, без заглиблення в допоміжну літературу...

Бутович у Німеччині сформувався як художник. Німеччина наблизила його 
до України, і він легко і одразу віднайшов свою terra  incognita. Далі йшли по
глиблені мотивації і пропозиції, що згодом мали завоювати престижні місця в 
глядацькому сприйнятті.
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ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ СПАДЩИНИ ХУДОЖНИКІВ КРИЧЕВСЬКИХ

П О ВЕРН ЕН Н Я В УКРАЇН У СПАДЩ ИНИ 
ХУДОЖ Н И КІВ КРИ Ч ЕВСЬКИ Х

Георгій ЛЕБЕДЄВ

агато Богом обдарованих синів і дочок Ук
раїни, за волею долі, розпорошено по світу.
Не за своїм покликом опинилася за межами 

батьківщини і славна родина художників Кри- 
чевських.

Патріарх цієї родини Василь Григорович Кричевсь- 
кий (1872—1952) — видатний український архітек
тор, маляр, графік, художник театру та кіно, майстер 
декоративного вжиткового мистецтва, вчений і педа
гог, творець українського стилю. У своїй пошуковій 
роботі спирався на здобутки української народної 
архітектурної й художньої творчості. Використовував 
принципи світового класичного мистецтва, керувався 
прогресивними естетичними поглядами.

В його багатющому доробку славнозвісні будинки 
Полтавського земства (1903—1908) і Музею Т.Г. Шев
ченка в Каневі (1936—1939); численні твори живопи
су та графіки; декорації до вистав Театру М. Садовського — «Сільська честь» 
П. Масканьї та «Богдан Хмельницький» М. Старицького (обидві 1908); оформ
лення постановок кінофільмів «Тарас Шевченко» (1925), «Звенигора» (1927), 
«Сорочинський ярмарок» (1936) та ряд інших.

На превеликий жаль, значна частина творів Василя Григоровича згоріла 
1918 року під час пожежі в будинку Грушевського в Києві, де він мешкав. А 1941 ро
ку, на початку війни, в Одесі безслідно зникла його персональна виставка, експо
зицію якої складало понад 1000 творів. Невелика ж частка його мистецького дороб
ку зберігається в Національному художньому музеї України в Києві, Українському 
музеї в Нью-Йорку, а також у приватних збірках М. Бажана, С. Таранушенка, Кате-

В.Г. Кричевський, 1920 р.
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рини К. Росандіч та ін. Не
велика кількість мініатюр
них етюдів першого пе
ріоду творчості Василя 
Григоровича є у В. Самой- 
ловича і І. Ковбаси та ін.

1943-го буремного року 
дочка Галина і зять Лінде 
вивезли хворого Василя 
Григоровича до Парижу, а 
звідти — до столиці Вене
суели — Каракасу, де 
Лінде за контрактом одер
жав роботу... В цьому місті 
Василь Григорович помер. 
Згодом його прах було пе-

Микода Кричевський. Париж, 40-і рр. ревезено у СІНА і поховано
серед могил видатних дія

чів української культури на Українському цвинтарі м. Баунд Брук штату Нью- 
Джерсі. Там же похована і його дружина — Євгенія Михайлівна. До речі, церкву ба
рокової архітектури на цьому цвинтарі спорудив учень Василя Григоровича Юрко 
Панасенко (тепер Кодак), син письменника С. Васильченка (С. Панасенка).

Того ж 1943 року молодший син Василя Григоровича — Василь Васильович 
(1901—1978), разом із дружиною Оленою Євгенівною та дочкою Катрусею виїхав з 
Києва у Чехословаччину, а 1949 року переїхав до СІНА і оселився у м. Маунтен 
В’ю, Каліфорнія. Там він помер і похований.

Василь Васильович 1923 року закінчив Київський художній інститут, навчав
ся у свого батька й дядька — Федора Григоровича Кричевського. Працював на 
Київській і Одеській кіностудіях, де оформив 16 кінофільмів, у т. ч. фільм «Зем
ля» О. Довженка. Перед війною 1941—45 рр. викладав малювання в художньо- 
промисловій школі Києва. Одночасно займався живописом (писав портрети та 
краєвиди) й графікою (оформляв книжки та нотні видання).

Живопис цього митця реалістичний, позбавлений деталізації форм, 
життєрадісний за кольоровою гамою та привабливий за сюжетом. У його доробку 
переважають краєвиди, намальовані з натури. Вони відображають різні куточки 
Слобожанщини та Криму — млини на берегах р. Псла, стародавні козацькі хати, що 
доживали свого віку на околицях мальовничих сіл, кримські гори, Чорне море то
що. Закордоном, окрім пейзажів Каліфорнії, він, будучи тяжко хворим, намалював 
аквареллю та кольоровими олівцями багато мініатюрних краєвидів України.

Яскравобарвний і своєрідний за манерою живопис Василя Васильовича добре 
характеризують краєвиди «Українське село» (1943) і особливо — «Надвечір’я в 
с. Медвині» (1937), де вельми виразно зображені променями сонця будівлі та зе
лене оточення селянської садиби. Є в його доробку й портрети, які відзначаються 
чіткістю рисунка форми та її забарвлення.

Твори Василя Васильовича експонувалися на його персональних виставках - 
продажах у СІЛА і привертали увагу мистецької громадськості Каліфорнії.

В Україні ж до останнього часу про нього майже нічого не відомо.
Олена Євгенівна Кричевська (1892—1964), дружина В.В. Кричевського, 

1923 року закінчила Київський художній інститут. Вчилася у В. Кричевського і 
М. Бойчука. В 1930-х роках працювала художнім керівником на Київській кіно
фабриці (тепер студія художніх фільмів ім. О.П. Довженка). Одночасно працюва
ла в галузі малярства і декоративного^вжиткового мистецтва.



ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ СПАДЩИНИ ХУДОЖНИКІВ КРИЧЕВСЬКИХ 1 45

О.Є. Кричевська. В.В. Кричевський.
Сан-Франциско, США. 1953 р. Маунтен В'ю, США 1957— 58 рр.

На її творах раннього періоду позначився вплив «бойчукізму» — школи, яка 
зверталася до досвіду майстрів раннього Відродження, стародавнього ук
раїнського іконопису і народного мистецтва. Характерним прикладом є картина 
«Мати» (1938—1939, Лебединський художній музей). Вона відзначається пев- 
ною умовністю композиції сюжету, чіткістю рисунка, невеликою гамою ніжних 
тонів, чіткою розробкою світла і тіні.

В 1940—1950-х роках художниця прагнула до реалістичного зображення сю
жету і невимушеної побудови його форм із колористичного їх забарвлення. Саме 
цим відзначаються її тогочасні краєвиди, зокрема — «Хата в с. Хохітва» (1943).

Перебуваючи у таборі переміщених осіб, Олена Євгенівна організувала май
стерню з виготовлення ляльок з пап’є-маше і барвистих тканин для продажу. Під 
її керівництвом і практичною участю майстерня виготовила для міжнародної ви
ставки 1943 року галерею ляльок, зокрема українських дівчат і козаків у 
національних костюмах.

Творчий доробок О.Є. Кричевської великий, але на жаль, майже весь він про
пав під час війни.

Катерина Василівна Кричевська-Росандіч, донька В.В. та О.Є. Кричевських, 
народилася 1926 року, живописець. Малювати почала змалку, під керівництвом 
матері. Закінчила художню школу в Києві. Після від’їзду сім’ї за кордон навча
лася в Художньо-промисловій школі в Празі та Гейдельбурзькому університеті в 
Німеччині. 1959 року, разом із дядьком, Миколою Кричевським, студіювала ма
лювання аквареллю в Італії та Франції.

Виставлятися почала 1943 року. У неї було понад 50 персональних виставок- 
продажей. Її твори є у Національному фонді образотворчого мистецтва у Вашинг
тоні, Українському музеї в Клівленді (СІЛА), Українсько-канадському музеї-архіві
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К.В. Кричевська-Росандіч. Париж. 1966 р.

Едмонтона. Багато її творів зберігається у приватних збірках по всьому світі. Біо
графію художниці подано у «Міжнародному біографічному словнику», «Словнику 
сучасних досягнень» та інших престижних довідниках зарубіжжя. Її ім’я зга
дується й у енциклопедичному виданні «Мистецтво України: біографічний 
довідник» (К., 1997).

Творчість Катерини Василівни дуже популярна за кордоном і дістала там ви
соку оцінку. Зокрема, мистецтвознавець Уільям Торфі писав: «Я вражений не 
лише технічною досконалістю картин Катерини Росандіч, а й їхньою живою ви
разністю».

Катерина Василівна не наслідувала чиюсь творчість. Вона знайшла свою ма
неру живопису, свою техніку. Розвиваючи здобутки класичної акварелі, худож
ниця максимально використовує білий колір паперу, як активний компонент ко
льорової гами. Виразність форм підсилює гуашшю.

В тематиці живопису Катерини Василівни переважають краєвиди. Вона з од
наковою любов’ю малює все, що привертає її увагу, відповідає її естетичним по
глядам і радісному світовідчуттю. Показовими в цьому відношенні є краєвиди: 
«Париж», в якому майстерно зображена «тиха» вода р. Сени з човнами, і «Су- 
саліто» (Каліфорнія), де, оперуючи сріблястими тонами, художниця виразно пе
редала осяяні сонцем легкі білі хмари, гладінь штильового моря з яхтами і 
глибінь широкого простору, заповненого прозорим повітрям.

Перебуваючи весь час у далекому зарубіжжі, К.К.-Росандіч не забуває свою 
батьківщину. З великою любов’ю до неї вона малює краєвиди її чарівної й непо
вторної природи, мальовничі села з білостінними хатами, історичні куточки 
міст, муровані і дерев’яні пам’ятки архітектури, національні культові обряди то
що. Серед творів цієї тематики: «Путивль», «Андріївська церква», «Літній полу
день», «Гуцульський Великдень», «Різдво в Карпатах» та інші.
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В.Г. Кричевський. Крим. Каміння в Камиш Буруні. Коло Алушти. 1946 р.

Вся творчість Катерини Василівни свідчить, що вона є однією з небагатьох 
найкращих акварелістів України.

Старший син В.Г. Кричевського — Микола Васильович (1898—1961) — живо
писець, графік, художник театру. 1919 року з театром М. Садовського виїхав до 
Чехословаччини, де 1928 року закінчив Художньо-промислову школу в Празі. 
1929 року виїхав до Парижу, де жив і працював — оформлював театральні виста
ви та книги, малював краєвиди, портрети та натюрморти. Його твори експонува
лися у кращих виставкових залах столиці Франції: «Осінньому салоні», «Салоні 
французьких художників», «Салоні незалежних», «Салоні сучасних портре
тистів», у «Галереї молодої Європи» Зака. їх бачили шанувальники мистецтва на 
виставках у Брюсселі, Вашингтоні, Нью-Йорку, Римі, Торонто та Філадельфії.

Творчість М. Кричевського вельми своєрідна. З оглядом на вітчизняний ре
алістичний живопис і поширений у Франції імпресіонізм, він створив свій стиль, 
свою манеру малювання. Характерним прикладом її є картина «Пастух прино
сить дари немовляті», написана олійними фарбами. Але талант художника особ
ливо яскраво виявився в його акварельних краєвидах Франції та Венеції. За кри
тиком Шаблона, «...вони розкривають усю красу палаців і церков, усю м’якість 
повітря. Він досягає цього легким мазком пензля, і враз ці мазки створюють вра
ження чи суворого каменя, чи легкого подиху вітру, чи прозорого повітря».

У Франції творчість Миколи Васильовича здобула велику популярність у ши
роких колах шанувальників мистецтва і дістала високу оцінку культурно-мис
тецької громадськості.

Брат Василя Григоровича Кричевського — Федір Григорович — видатний ук
раїнський маляр. Народився 1879 року. 1910 року закінчив Академію мистецтв у 
Петербурзі. Викладав у Київському художньому училищі (1913—1917), професор 
Української академії мистецтв (1917—1922) і Київського художнього інституту 
(1922—1941). У його малярському доробку — цикл картин за мотивами поеми Та
раса Шевченка «Катерина», твори «Три віки», «Довбуш», триптих «Життя», 
«Свати», «Наречена», «Веселі доярки» та ін. Всі вони мають яскраво національ
ний характер — етнічно-виразний типаж, своєрідний колорит і техніку.

Основні твори майстра зберігаються у Національному художньому музеї Ук
раїни в Києві. Великі монументальні полотна привертають увагу їх вітчизняною 
тематикою, виразністю зображення сюжету, яскравою барвистістю колориту і 
високою майстерністю виконання.
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В.Г. Кричевський. Гребля Г. Квітки-Основ'яненка та Харківщині. 1947 р.

Під час першої половини війни з фашистською Німеччиною Федір Григоро
вич, його дружина Наталія Павлівна і дочка Мар’яна перебували на окупованій 
німцями території. 1943 року в зв’язку з запеклими боями Радянської Армії за 
визволення Києва, ця родина виїхала у Західну Україну, а пізніше, не за своєю 
волею, опинилася у Німеччині. Там майстер нічого не намалював, бо був дуже 
хворий. При ньому не було і будь-яких творів довоєнного часу. Мар’яна ж мала 
свій портрет у мордовському костюмі, намальований батьком 1939 року.

По закінченні війни Федір Григорович і Наталія Павлівна повернулися до 
Києва, а Мар’яна обвінчалася з письменником Ю. Косачем і разом з ним емігру
вала до США, де живе і тепер.

Київ зустрів Федора Григоровича непривітно. Його квартира на вул. Горького, 
6 була пограбована і зайнята. М.С. Хрущов відмовив майстру у проханні прийня
ти його. З оглядом на це його ніде не брали на роботу, а колеги боялися спілкува
тися з ним. Славний син українського народу був змушений поселитися в Ірпіні, 
де без роботи і грошей дожив свій вік. 1947 року він помер і похований на Байко
вому кладовищі в Києві.

Під час війни частина доробку Федора Григоровича пропала. Зокрема, невідо
мо, куди поділася намальована у Шишаках 1940 р. картина «Подружжя». Позу
вали для цього твору Мар’яна і я, тоді студент КХІ. Мар’яна була у білій сорочці, 
темних кептарі й спідниці. На мені були гуцульський чорний капелюх з рівними 
полями і білим пером, світло-коричневий кептар і темні штани. Ми сиділи, обер
нені обличчями один до одного, на призьбі білостінної хати. Згодом автор моє об
личчя закрив портретом свого учня Володимира Бондаренка. Невідомо також, де 
знаходиться портрет М.С. Хрущова, намальований до війни. Після війни автор 
хотів подарувати його М.С. Хрущову.

У післявоєнні роки деякі твори Федора Григоровича надійшли до фондів му
зеїв. Так, 1980 року Сумський обласний художній музей придбав у його вдови 
Наталії Павлівни два твори: «Автопортрет у свитці» (1923—1924) і «Сонячний 
ранок у Шишаках» (1936). А 1998 року Мар’яна віддала родині покійного профе
сора М.Т. Катерноги ескіз картини «Свято колгоспного врожаю (Обжинки)», 
кінець 1930-го — початок 1940-го років.

Забута у перші післявоєнні десятиліття творчість видатного майстра ук
раїнського образотворчого мистецтва коротенько висвітлена в альбомі «Федір
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Григорович Кричевський» 
(Київ, 1980).

Славна родина художників 
Кричевських збагатила скарб
ницю українського мистец
тва, прославляла свою бать
ківщину та її культуру за кор
доном. До останнього часу про 
це мало хто знав в Україні, бо 
все замовчувалося; моногра
фія В. Павловського «Василь 
Григорович Кричевський» 
(Нью-Йорк, 1974), наприклад, 
була лише у закритому фонді 
бібліотеки Леніна в Москві. 
Творчість цієї родини за кор
доном донедавна навіть не зга
дувалася в Україні. Лише те
пер розпочалося повернення в 
Україну мистецького доробку 
Кричевських.

Важливу роль у цьому зігра
ла Катерина К.-Росандіч — 
одержану спадщину батьків, 
дядька Миколи та діда — Васи
ля Григоровича Кричевських 
віддала українським музеям. З 

к ^ м к цього приводу в листах до авто
ра цієї статті вона писала: «Я виховувалася за девізом — треба мати обов’язок, зок
рема до родини, тих, хто чимось спричинився до додатку в українське мистецтво, 
українську культуру... Треба було зібрати матеріали — фото, листи, картини, ри
сунки, етюди й особисті речі, оформити їх й передати, переслати, привезти самій у 
музеї України. Я цим займаюся більше 10 років».

У цій, великій за обсягом і вельми марудній роботі Катерині Василівні допо
магав її чоловік Драго. Він завжди був поруч із нею у цій шляхетній справі. За
вдяки зусиллям цього подружжя в Україну повернулися понад 200 творів живо
пису та графіки Кричевських, а також кишеньковий етюдник з палітрою та пенз
лями Василя Григоровича, чимало фотографій, листів і документів. Усе це пере
дано Національному художньому музею України в Києві, Музею історії Києва, 
Музею культурної спадщини в Києві, Лебединському міському художньому му
зею, Сумському обласному художньому музею, Музею Тараса Григоровича Шев
ченка в Каневі й Полтавському краєзнавчому музею.

Повернення в Україну спадщини Кричевських було зворушливим. Перед 
відправленням літаком у Київ творів Миколи Кричевського в Українському му
зеї Нью-Йорку була влаштована її прощальна виставка, на яку прийшло багато 
представників української діаспори. А хранительниця цього музею — Надія 
Світлична опублікувала статтю, озаглавлену немов словами Івасика-Телесика: 
«Візьмить мене, лелеченьки, на свої крилята» (газ. «Свобода» — 12 лютого 1999. 
Нью-Йорк).

В Україні ж були присвячені Кричевським передачі по телебаченню і радіо, 
опубліковано ряд статей. Досі невідомі в Україні твори Кричевських експонували
ся на виставках у Києві, Лебедині та Полтаві. В Каневі, за ініціативою директора
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Портрет К.В.К.-Росандіч На відкритті виставки К.В. Кричевської
та її чоловіка —  Драго. 1998 р. в м. Едмонтоні в Канаді. 1998 р.

Шевченківського національного заповідника І. Лихового, проведено дві наукових 
конференції, присвячені творчості Василя Григоровича Кричевського. А культур
но-мистецька громадськість Києва вельми урочисто відзначала його 125-річчя від 
дня народження. На будинку, в якому жив майстер у 1920—1930-х роках, було 
відкрито його меморіальну дошку.

М ИКОЛА СИ ВАЧЕН КО 
І ЙОГО Н АУКОВА СПАДЩ ИНА

Павло ФЕДЧЕНКО

писок наукових і літературно-критичних праць М.Є. Сиваченка нара
ховує близько півтори сотні назв — здавалось би, не так і багато, але ж 
він включає й фундаментальні новаторські монографії, присвячені 

творчості Панаса Мирного, Анатоля Свидницького, Степана Руданського, Павла 
Грабовського, яких вистачило б для того, щоб їх автора вважати одним із найвиз
начніших та найавторитетніших українських літературознавців.

Одним із найважливіших і неперехідних уроків ученого було вміння визнача
ти й ставити актуальне й науково важливе завдання, здійснювати колосальну по
шукову «чорнову» роботу в сфері першоджерел, як правило, вичерпно їх аналізу
вати, поєднуючи при цьому практичні історично-літературні завдання з теоре
тичними узагальненнями, що виходять за межі конкретних явищ і зберігають 
свою самодостатню універсальну цінність.

М.Є. Сиваченко народився 22 листопада 1920 р. у селі Ямпіль Катеринопільського 
району на Черкащині в селянській родині. У 1938 р. закінчив місцеву десятирічку й 
вступив на українське відділення філологічного факультету Одеського університету.

З перших же днів Великої Вітчизняної війни перебував у винищувальному ба
тальйоні, а через десять днів став курсантом Одеського піхотного училища. В складі 
курсантів училища йому довелося залишити місто й продовжити навчання в дале
кому Уральську. По закінченні училища служив командиром взводу. Згодом 
здібного військового спеціаліста направили на штабну роботу в одне з управлінь 
Наркомату оборони, а потім — офіцером зв’язку в групу представника Ставки Вер
ховного Головнокомандування (Маршала Радянського Союзу С.К. Тимошенка), яка 
координувала дії 2-го, 3-го і 4-го Українських фронтів. Кінець війни застав старшо
го лейтенанта Сиваченка ад’ютантом коменданта радянських військ у Бухаресті.
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Демобілізувавшись з радянської армії, М. Сиваченко з січня 1946 по березень 
1947 р. працював викладачем військової кафедри Київського державного універ
ситету, одночасно завершуючи навчання на філологічному факультеті. З дипло
мом філолога М. Сиваченко в березні 1947 р. прийшов до Інституту літератури 
ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР, з яким пов’язав, по суті, все своє творче життя. 
Пройшов тут усі щаблі ієрархії науково-дослідної установи: від молодшого — до 
старшого наукового співробітника, ученого секретаря Інституту й завідувача 
відділом. У 1953 р. він успішно захистив кандидатську дисертацію, а в 1963 р. — 
докторську.

Майже десять років (1964—1973) Микола Єфремович працював директором 
Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського і на 
цій відповідальній посаді був обраний членом-кореспондентом АН УРСР (1967). 
Часи його директорства припали на кінець «відлиги», під його керівництвом в 
ІМФЕ АН УРСР була створена «Історія українського мистецтва» в 6 томах, підго
товлений макет видання «Українці», побачила світ чимала низка фольклорис
тичних видань. Одночасно протягом багатьох років був головою республікансь
кого науково-просвітнього товариства «Знання» та головним редактором його 
щорічника «Наука і культура», журналу «Народна творчість та етнографія».

М.Є. Сиваченко був одним з перших серед наукової інтелігенції, кого торкну
лася «маланчуківщина». Він був знятий з посади директора Інституту після ви
ходу в світ бібліографічного покажчика (причому, для службового користуван
ня) «Українське карпатознавство», де серед авторів наукових розвідок було 
включено прізвище відомого українського вченого, а за визначенням тих часів — 
«буржуазного націоналіста» В. Кубійовича.

Повернувшись до Інституту літератури в 1973 р., М. Сиваченко обіймає поса
ду старшого наукового співробітника відділів дожовтневої української літерату
ри та рукописів і текстології.

У колективах двох академічних інститутів сформувалися наукові інтереси, упо
добання та коло занять вченого, розширювалась і поглиблювалась його наукова еру
диція, що включала чи не весь спектр філологічних дисциплін — від усної народної 
творчості різних народів та історії української літератури до проблем теорії, тексто
логії та компаративістики. Крім виняткового цілеспрямованого працелюбства цьо
му сприяло ще й те, що йому пощастило на високоерудованих, педагогічно щедрих 
та дбайливих учителів, серед яких Микола Єфремович з гордістю вдячного учня на
зивав С.І. Маслова, М.К. Гудзія, О.А. Назаревського, П.М. Попова, А.П. Шамрая, 
О.Е. Дорошкевича й невичерпного генератора ідей академіка О.І. Білецького.

Від кожного зі своїх учителів обдарований і сумлінний учень Микола Сива
ченко брав те, чим вони були багаті й неповторні, але при цьому завжди намагав
ся (і не без успіху!) залишитися самим собою — і у визначенні кола й характеру 
наукових проблем, а головне — в пошуках самостійних шляхів їх розв’язання та 
оригінальності кінцевих здобутків. Тільки в такий спосіб самобутній вчений 
М. Сиваченко сприяв утвердженню та розвитку найкращих традицій вітчизняно
го літературознавства і фольклористики, а водночас, несучи вічну й плідну на
укову естафету, особисто ставав самобутньою й помітною ланкою тих традицій, 
добрим учителем молодших поколінь вчених. Можна назвати не один десяток 
людей, які проходили наукове формування під дбайливою орудою Миколи Єфре- 
мовича і які із законною гордістю відносять себе до його школи.

Прикметною особливістю вже перших дослідницьких уподобань вченого була лю
бов до самостійних архівних розшуків, наслідком чого стали першопублікації руко
писів, забутих творів, відкриття досі невідомих літературних фактів. У цьому ряду 
можна назвати такі оригінальні публікації, як «Юнацькі щоденники Панаса Мирно
го», «Панас Мирний — перекладач О. Островського», «Неопубліковані листи В. Сте-
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фаника», «Народні казки, записані Марком Вовчком», 
«Народні оповідання А. Свидницького» тощо.

Подібні публікації, як правило, з професійно кваліфіко
ваними й сумлінними коментарями, суттєво розширювали 
й збагачували першоджерельну базу українського літера
турознавства й фольклористики, сприяли створенню М. 
Сиваченкові репутації самобутнього вченого, на 
дослідження якого прийнято було посилатися. До речі, 
архівно-пошуковій і публікаторській роботі М. Сиваченко 
був вірний протягом усієї своєї наукової діяльності, вважа
ючи її надзвичайно важливою для систематичної розбудо
ви науки, і наполегливо заохочував до цього й своїх числен
них учнів та колег.

Микола Сиваченко Як і автор даної статті, М. Сиваченко не любив так
званих колективних монографій, що здебільшого обме

жують і нівелюють творчі особистості, все зводячи до одного «знаменника». Але 
щасливим винятком була участь в академічних колективних капітальних пра
цях з історії української літератури, очолюваних академіком О.І. Білецьким. 
М. Сиваченко завжди з вдячністю й гордістю згадував, як О. Білецький довіряв 
йому написання до першого повоєнного двотомника історії української літера
тури (1954—1956) важливих розділів про творчість І. Котляревського та 
А. Свидницького.

Здобутих у процесі роботи під таким началом творчої наснаги, запасу ма
теріалів та наукового досвіду вистачило у молодого вченого для написання на
ступних самостійних капітальних праць. З такою солідною попередньою пошу
ковою роботою були створені і його дисертації, присвячені двом епохальним тво
рам української літератури — романам «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Пана
са Мирного й Івана Білика (Рудченка) та «Люборацькі» Анатоля Свидницького, 
розглянутих у широких хронологічних, проблемно-тематичних та стильових 
вимірах, у рамках національної та світової літератури. Власне, за такими методо
логічними підходами створювалися всі його фундаментальні дослідження.

Проходячи «школу О.І. Білецького», М. Сиваченко на все життя запам’ятав 
передовсім основоположну настанову великого вченого щодо обов’язкових етапів 
і послідовності історично-літературного дослідження.

По-перше: виявити рукописні й друковані джерела твору, провести «критику 
текста», вивчити його «историю создания».

По-друге: визначити його місце в історичному середовищі — «роль традиции 
и результаты борьбы с нею; отношение произведения к фактам предшествующим 
и современным».

По-третє: проаналізувати літературний твір «в его сущности» — «с точки зре
ния его сюжета, композиции, слога, жанра и стиля».

По-четверте: з’ясувати результати цього літературного явища, «то есть влия
ния произведения на дальнейший ход литературного развития, восприятие его 
современными и ближайшими потомками и разнообразнейшую жизнь его в чита
тельских сознаниях»1.

Навчаючи своїх учнів необхідним азам дослідницької роботи, М. Сиваченко 
любив згадувати образні міркування Д. Лихачова про характер і структуру на
укової праці: «Наука — це багатоповерхова споруда. Як і будь-яка споруда, вона 
має фундамент, — матеріал, який наука вивчає, потім є перший поверх — безпо
середнє вивчення цього матеріалу, а над цим піднімаються поверхи «проблем» і 
«теорії», узагальнень та гіпотез... Споруда може бути одноповерховою, без друго
го поверху, але споруда не може починатися з другого поверху»2.

1 5 2 ____________________________________________________Павло ФЕДЧЕНКО
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М. Сиваченко багато попрацював над закладенням міцного фундаменту для бага
тьох проблем і зведенням основного поверху добротних «одноповерхових» і «багато
поверхових» споруд, але жодна з його праць не починалася з другого поверху — саме 
тому його літературознавчі споруди міцні й довговічні. Зауважимо тут-таки, що дов
говічність досліджень М. Сиваченка зумовлюється й міцною фактичною їх основою, 
всебічно випробуваними в усіх відношеннях висновками і постійною відразою, ба й 
імунітетом до будь-якої флюгерної кон’юнктури, ідеологізованої схоластики. Всяку 
ж нехіть до систематичної чорнової «будівельної» роботи, бездумне штукарство він 
вважав профанацією науки та дотепно й уїдливо знущався над претензійними 
«будівельниками надхмарних замків», над самовпевненими «голими проблемщика- 
ми», що жонглювали умоглядними, ні на що не спертими «присудами», легковажни
ми теоретичними викладками. Про тих і про те, що М. Сиваченко не приймав у науці 
й рішуче засуджував, мав він у своєму критичному арсеналі — справді арсеналі, бо 
Микола Єфремович, ця ліберальна й поступлива у дружньому колі людина, був не 
просто послідовно принциповим, а й войовничим ученим — цілий набір дошкульно 
гострих і дотепних визначень cum grano salis (з дрібками солі, уїдливих): ярлико- 
любці, цитатознавці, лицарі табу й критичних окриків, ідеологізована схоластика, 
чванливий класовий підхід, казенний тематизм, фіміамне возвеличення, столона- 
чальницький реагаж тощо і навіть власних прислів’їв на кшталт: «стаття петитна — 
більш апетитна».

Навіть фундаментальні свої праці М. Сиваченко часто називав «розвідками», 
«студіями». І це були справді студії — наслідок системного, цілеспрямованого й 
всебічного дослідження першоджерельного матеріалу та критичного освоєння 
існуючих наукових праць із пропозицією власних, добре аргументованих узагаль
нень, оцінок, висновків. Водночас це були й розвідки, оскільки в них логічно фор
мувалося прагнення продовжити науковий пошук, розвідати ще не освоєне і, до 
кінця пройшовши визначену дистанцію, накреслити можливі нові аспекти, напря
ми досліджень, оскільки «всіляке довершене виконання задуму в науці означає 
нові «запитання», воно, по суті, бажає бути перевершеним»3. У подібних працях 
вченого органічно поєднуються всебічно аргументовані позитивні здобутки з добре 
мотивованими і цілеспрямовано порівнюваними гіпотезами, з «нестихаючою 
діалогічністю» (вислів М. Бахтіна). Прикметну властивість наукового методу 
розвідок М. Сиваченка можна визначити словами філософа: «Науковий метод по
лягає у виборі проблем, у критиці наших завжди пробних і попередніх рішень»4.

Отже, дослідженням М. Сиваченка властиві такі високі ознаки взірцевих на
укових праць, як ґрунтовність і надійність зробленого з щедрою відкритістю для 
наступників — адже в науці немає і не може бути раз і назавжди вирішених про
блем! М. Сиваченко і сам у ряді випадків любив повертатися до ним же 
досліджуваних тем. З появою якихось нових обставин, даних, раніше відсутніх, 
з’являлися важливі уточнення, доповнення, а іноді й кардинальний перегляд ус
талених оцінок.

Здавалося б, у дисертації та написаній на її базі монографії «Анатоль Свид- 
ницький і зародження соціального роману в українській літературі» поставлена 
проблема була досліджена з властивою М. Сиваченкові ґрунтовністю й ви
черпністю, але вчений охоче повертався до неї у зв’язку з новознайденими 
оповіданнями та встановленням їхніх фольклорних джерел. Внаслідок нового 
студіювання проблеми вчений вносив ряд корективів.

Важливим і плідним був висновок, що стосувався не лише творчості Свид- 
ницького, а й усієї ранньої української прози: коли проза була ще тісно пов’яза
на з різними жанрами народної творчості, переважно з побутовою казкою і анек
дотом, її дослідження слід здійснювати комплексно, із застосуванням літерату
рознавчих і фольклористичних методик. Класичною у цьому відношенні (як і в
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багатьох інших!) є розлога монографія «Студії над гуморесками Степана Рудансь- 
кого» (1979, 2-е доповнене вид. 1995). Вже зачин цієї монографії демонструє ха
рактерну рису вченого — його виняткову скромність. «Автор наважується в міру 
своїх сил продовжити і по можливості розвинути той плідний напрям у 
дослідженні гумористичної сатиричної творчості Руданського, котрий був визна
чений І. Франком у відомих «Студіях над Руданським», — так скромно виправ
довує Сиваченко перегук назви своєї монографії з Франковою працею. Проте, 
наслідуючи Франкове дослідження, Сиваченко водночас істотно розширив коло 
проблем та значно поглибив їх вирішення на базі найновіших наукових методик 
та досягнень порівняльного літературознавства і фольклористики.

Докопуючись до фольклорних джерел гуморесок Руданського, М. Сиваченко 
виходить далеко за межі української народної творчості і, демонструючи широку 
ерудицію, часто звертається до джерел польських, німецьких, італійських тощо, 
розв’язуючи при цьому кілька нових проблем: про співвідношення національно
го й інтернаціонального в творах письменника, характер і міру авторської участі 
в обробці фольклорних джерел та світових сюжетів. Тонко розрізняється 
міжетнічна, генетична чи типологічна схожість мистецьких явищ і різноманітні 
контактні запозичення — безпосередні або опосередковані іншими літературами. 
Все це уточнює й збагачує наші уявлення про місце української літератури на 
літературній карті світу.

Прикметною особливістю дослідницької манери М. Сиваченка є коректні й 
плідні звертання до гуманітарних — історії, археології, етнографії, лінгвісти
ки — і навіть природничих наук, що забезпечує всебічне висвітлення природи й 
характерних особливостей складних мистецьких явищ.

Кожне монографічне дослідження М. Сиваченка додає щось суттєве до його 
наукової методики. Так, наприклад, перша його велика монографія «Історія 
створення роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», крім усього іншого, була 
реалізацією основоположного правила літературознавства: щоб якнайповніше й 
найглибше зрозуміти художній твір, основну його концепцію, слід вивчати не 
лише кінцеві результати праці письменника — вже завершений твір, а й творчі 
задуми автора, шлях до їх втілення, етапи творчої роботи, індивідуальні особли
вості творчої лабораторії письменника.

Досліджуючи особливість мислення, творчої індивідуальності Панаса Мирно
го, з’ясовуючи характер і міру участі Івана Білика у формуванні остаточної ху
дожньої концепції роману, М. Сиваченко демонструє майстерне володіння 
прийомами художнього аналізу, естетичними критеріями оцінок різних стадій 
роботи над твором, а зрештою, і його остаточного варіанта.

Копітка робота для якнайточнішого виявлення авторських намірів і їх творчого 
здійснення, крім історично-літературного та естетично-теоретичного значення, 
має і важливий практично-видавничий аспект: йдеться про вибір, при наявності 
авторських варіантів і слідів зовнішніх втручань у текст (цензурні, редакторські), 
основного, канонічного тексту, який найповніше виражає авторську волю.

Загальновизнаними є величезні заслуги М. Сиваченка як одного з най- 
досвідченіших редакторів-упорядників збірок класичної спадщини, зокрема 
творів Марка Вовчка, Панаса Мирного, І. Нечуй-Левицького та ін.

Коли Миколі Єфремовичу в 50-х роках доручили підготовку чергового видан
ня «Народних оповідань Марка Вовчка», він не пішов уторованим шляхом своїх 
численних попередників. Розпочавши роботу ab ovo, він був вражений ней
мовірним різнобоєм одних і тих самих текстів у різних виданнях. Там було все — 
і свавільне втручання редакторів, і елементарна неуважність видавців, а в ре
зультаті — більш чи менш спотворений авторський текст, яким, на жаль, корис
тувалося не одне покоління читачів.
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Керуючись ще одним правилом сумлінних літературознавців — спочатку вив
чити історію тексту і, лише встановивши його основний канонічний варіант, при
ступити до видання, — М. Сиваченко здійснив скрупульозний і ґрунтовний тексто
логічний аналіз «Народних оповідань» Марка Вовчка та зробив належні рекомен
дації. Підготовлений ним текст увійшов до двох останніх наукових видань творів 
письменниці в 6 томах (1958) і 7 томах (1964). Подібна ж робота була проведена вче
ним і при підготовці 7-томного видання творів Панаса Мирного (1968—1971).

М. Сиваченко прагнув максимально освоїти обрані проблеми — для науки, 
для себе і для читачів. Саме так, широко і повнокомплектно, виглядали етапи й 
результати Сиваченкових студій над творчістю Панаса Мирного. Глибоке 
дослідження історії текстів стало базою і для різноаспектного широкого їх літе
ратурознавчого аналізу, і для по-справжньому науково вивіреного й прокоменто
ваного їх висвітлення.

У процесі здійснення обох завдань виникали часткові проблеми, від з’ясування 
яких залежали й кінцеві результати. Так народжувався цілий «букет» нових 
студій навколо основного стрижня: «Історія створення роману «Хіба ревуть воли, 
як ясла повні? », « Панас Мирний і доля його літературної спадщини », « Панас Мир
ний про мову», «Панас Мирний — перекладач О. Островського», «Юнацькі щоден
ники Панаса Мирного», ювілейні, вступні статті та розділи до академічних історій 
української літератури. Як бачимо, автор часом досить далеко «відбігав» від 
стрижневої проблеми, але кожен такий екскурс народжувався з потреби якнай
повнішого дослідження основного, а в кінцевому підсумку й слугував саме цьому.

Подібна концентрична дослідницька увага, всебічне з’ясування дотичних про
блем характерні й для праці М. Сиваченка над творчістю А. Свидницького, Марка 
Вовчка, П. Грабовського, О. Кониського та інших українських письменників.

Серед постійних філологічних зацікавлень М. Сиваченка слід назвати при
наймні ще два, які породили цілу низку важливих його досліджень, навколо 
яких він гуртував кваліфікованих ентузіастів, дбаючи про виховання та ґрунтов
ну професійну підготовку, — фольклористика і текстологія.

Давні фольклористичні інтереси вченого стали підставою для того, щоб після 
кончини директора Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії 
АН України незабутнього М.Т. Рильського на цю посаду рекомендували саме 
М. Сиваченка. Майже десятирічне перебування на цій посаді поглибило й розши
рило фольклористичні знання вченого, створивши йому заслужений авторитет 
одного з найкращих знавців народної творчості. Під його керівництвом було 
здійснено низку першоджерельних та дослідницьких публікацій, а він сам до ос
танніх років свого життя не полишав цієї царини філології.

Для дослідницької методи М. Сиваченка в цій галузі дуже характерна студія 
«до історії української пареміографії: Г.С. Сковорода» — характерна саме широ
тою й глибиною осягнення проблеми. Широкоерудований вчений вільно апелює 
до досвіду російських, польських фольклористів. Оперує великим обсягом пер- 
шоджерельного матеріалу, щоб аргументовано звучав висновок про те, що при
казкові скарби народу, вибудовані й проаналізовані в історичному ключі, — яск
рава картина життя народу, свідчення його мудрості.

А щодо текстології, то здобутки М.Є. Сиваченка тут настільки вагомі, що його 
заслужено й справедливо можна вважати одним із фундаторів цієї галузі філології 
в Україні та найавторитетнішим її представником. Здавна виявляючи увагу до 
текстології української літератури, в останні десять років він зробив її основою 
свого наукового життя. Під його керівництвом сформувалася група фахівців і на
родилося кілька колективних наукових збірників з текстології. А самому М. Си- 
ваченкові належали дві фундаментальні монографії «Над текстами українських 
письменників» (1985) і «Текстологія поетичних творів П.А. Грабовського» (1988).
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«Текстологія — на переконання залюбленого в цю науку вченого — початок і в та
кому розумінні основа всього літературознавства». Микола Єфремович не раз скар
жився мені: «Як багато я втратив від того, що з своїх перших наукових кроків не знав 
отієї висловленої вище заповіді». Можливо, тому всіх своїх молодших колег і 
аспірантів привчав до текстологічних досліджень як надійної бази для подальших 
літературознавчих занять, своєрідного гаранту від «полегшеної» філології. Адже 
текстологічні студії не зводяться лише до вирішення едиційних завдань. Вони допо
магають з’ясувати важливі питання форми і змісту творів, психології творчості, особ
ливостей творчої лабораторії майстрів слова. Текстологічний підхід, на переконання 
вченого, — «один з тих винятково важливих аналітичних прийомів, без якого годі 
обійтися при цілісному аналізі літературного твору». Більше того, «без попереднього 
текстологічного обстеження літературної пам’ятки дуже ризиковано робити загаль- 
нолітературознавчі висновки»5. Що це саме так, М. Сиваченко блискуче довів у серії, 
здавалось би, різноманітних розвідок, які стосувалися давно досліджуваних у нашо
му літературознавстві явищ, розвідок, проблемно об’єднаних спільним тексто
логічним підходом у книзі «Над текстами українських письменників» (1985).

Як показує багаторічна літературознавча практика, навіть у книгах, що стосу
ються творчості вже добре вивчених письменників, тривалий час побутує чимало по
милок — слідів неуважності, поспішності, некритично сприйнятих традицій і 
надмірної довірливості. Подібні помилки особливо «живучі» й небезпечні, якщо «ос
вячені» високими авторитетами, як це було, скажімо, з помилками Франка та інших 
поважних учених в атрибуції деяких творів, безпідставно приписуваних Т. Шевчен
кові, М. Шашкевичеві, П. Грабовському та ін. (Зауважимо, до речі, що навіть вірш 
«Ще не вмерла Україна», який нині став національним гімном, вперше був опубліко
ваний в Галичині за підписом Т. Шевченка!).

Важливість проблем літературної атрибуції — авторства, датування — М. Сива
ченко ілюструє, зокрема, винятковою увагою до них та піонерськими заслугами 
І. Франка. Повчальним є й досвід самого М. Сиваченка, спрямований на об’єктивне 
висвітлення літературного процесу, на відновлення історичної справедливості щодо 
забутих літературних діячів. Адже справедливість потрібна не лише стосовно видат
них людей, бо не лише вони творять історію. До цієї категорії праць М. Сиваченка 
належить, зокрема, простора розвідка про сумну долю поета Миколи Жука.

Безперечною заслугою М. Сиваченка є й повернення з напівзабуття ряду 
творів, аргументоване спростування суцільно негативних оцінок винятково 
енергійного, діяльного й плідного українського письменника Олександра Ко- 
ниського, цього громадського діяча і організатора літературного процесу, що ки
дався на всі ниви і, прокладаючи першу борозну, засівав сам і заохочував до цьо
го інших, сумлінно плекав урожай, зазначаючи при цьому переслідувань, не
справедливої неслави, а зрештою — й напівзабуття.

Своєрідним практичним наслідком проведених досліджень стали не лише 
історично-літературні статті М. Сиваченка, а й перша за багато років науково 
упорядкована й прокоментована збірка творів. Акцентуємо тут на слові проко
ментована — на справі, якій так багато зусиль віддав М. Сиваченко, не вважаю
чи її другорядною, технічною, не вартою уваги маститих учених.

Миколі Єфремовичу дуже імпонувало нагадування патріарха українського літе
ратурознавства О.І. Білецького про те, що навіть у, здавалося б, загальновідомому 
«Кобзарі» Т. Шевченка є твори, які для повного й правильного сприйняття вимага
ють серйозних коментарів («І Архімед, і Галілей...», «Великий льох» та ін.).

Отож і М. Сиваченко не лише не цурався чорнової копіткої коментаторської 
роботи, іноді зневажливо приписуваної таким собі Bucher wurm’aM (книжковим 
червам), а й висловив з цього приводу ряд цінних теоретичних міркувань як про 
істотну частину дослідницької діяльності, що вимагає ґрунтовного знання твор
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чості окремого письменника, а також — цілого літературного процесу, широкої 
ерудиції в царині політичної історії, мистецтва і ряду інших наук.

Святим правилом і звичкою М. Сиваченка було те, щоб не лише декларувати 
важливі істини та повчати інших, а й особисто показувати ефективність 
доскіпливо виловлених міркувань. Це він і зробив, зокрема, в коментуванні тако
го мудрого й складного письменника і філософа, як Г. Сковорода.

Серед постійних дослідницьких пристрастей М. Сиваченка була творчість Ле
оніда Глібова, до студій над якою вчений повертався неодноразово. Крім солідної 
книги «Досліджень і матеріалів» (1969), створеної у співавторстві з О. Деко, 
М. Сиваченко присвятив видатному байкареві кілька статей, серед яких — і тек
стологічні, й фольклорні уваги до статті Л. Глібова «Стрижено! Стрижено!»

Останньою фундаментальною працею М. Сиваченка була книга «Текстологія 
поетичних творів П.А. Грабовського», яка побачила світ уже після смерті вчено
го. Вона підбивала підсумки багаторічного вивчення творчості поета і участі у ви
даннях його творів. Водночас вона чи не найповніше представила увесь системно 
цілісний комплекс текстологічних методик, які тут здійснені вченим, сказати б, 
артистично, з ювелірною точністю та всеосяжною широтою, виявляючи й ба
нальні текстологічні казуси неуважних публікаторів і поверхових коментаторів. 
Взагалі це одне з тих досліджень, в яких найповніше відбився творчий почерк 
М. Сиваченка. Навіть якби на ньому не зазначалось ім’я автора, його можна було 
б встановити безпомилково — Ex unque leonem (по кістках пізнаю лева)...

Тут найпредметніше й наочніше розвинуті принципи персональної тексто
логії, яка має керуватися не лише загальноприйнятими прийомами, а й урахову
вати особливості творчої лабораторії того чи іншого письменника, його життєвої 
й творчої долі. Щоб якнайповніше обґрунтувати потребу персональної тексто
логії, автор аналізує серію грубих помилок, допущених деякими дослідниками 
російської літератури, що користувалися недостатньо вивіреними текстами або 
не враховували суттєвих обставин життя й творчості їх автора.

Вивчаючи історію текстів, вміщених у збірці «З півночі», М. Сиваченко уваж
но простежив тривалу роботу поета над окремими віршами. Дослідника заціка
вило питання: чому поет не обмежувався мовностилістичним шліфуванням, а не 
раз вдавався до істотної їх переробки. Відповідаючи на це питання, М. Сивачен- 
ко звернув увагу на те, що збірку П. Грабовський написав у стані глибокої душев
ної депресії. І щоб зрозуміти й пояснити душевний стан поета на різних етапах 
його роботи, причини, динаміку й характер подальших переробок, М. Сиваченко 
вперше в українському літературознавстві звертається до даних медицини, зок
рема психіатрії, патографії. Це й дозволило точніше з’ясувати ряд питань, на які 
неспроможне відповісти літературознавство.

Так під пером широкоерудованого вченого українське літературознавство 
послідовно й цілеспрямовано наближається до точності, стає наукою, що має 
міцний фундамент, а тому й авторитет у своїх характеристиках і оцінках.

М. Сиваченко постійно воював зі всілякими різновидами «полегшеної філо
логії» як наслідком несумлінності, похапливості, професійної некваліфікова- 
ності, кон’юнктурності, ідеологічної схоластики, прагнення до легковажних і 
швидкоминучих сенсацій. Доречно у цьому зв’язку згадати латинське прислів’я, 
наведене з Г. Сковороди і прокоментоване Е. Ротердамським: Ut canis е Nilo — со
баки, боячись крокодилів, п’ють з Нілу, й відразу втікають. Скільки вчених і не 
лише молодих та недосвідчених похапцем п’ють воду з наукової ріки і тікають 
від неї при першій же видимій чи уявній небезпеці! А досить часто навіть набли
жатися до незвіданого чи загадкового джерела не наважуються...

Є у Франка незакінчене сатиричне оповідання під загадковим заголовком 
«Сморгонська академія». Впродовж сотні років ніхто не наважувався чи, швид
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ше, не спромігся прокоментувати сам заголовок, в якому було заховано семан
тичний ключ до тлумачення всього оповідання. Першим за цю роботу взявся М. 
Сиваченко, написавши одну з найцікавіших своїх розвідок, яку можна оцінюва
ти за критеріями точних наук і ледве не за вимірами детективного жанру. Прояс
нення походження й змісту заголовка оповідання сприяло кращому розумінню 
об’єкта сатири і самої дотепної форми художнього зображення.

Уподібнюючи галицький духовний заклад Сморгонській академії, де дресиру
вали ярмаркових ведмедів, Франко «через тваринне посоромив людське», вивів у 
нікчемному й смішному вигляді дресированих спудеїв-вихованців...

Закінчення цієї розвідки звучить як своєрідне кредо й заповіт ученого: істори- 
ко-літературне вивчення твору, «щоб бути справді науковим, має спиратися на 
достеменний, критично вивірений текст, на текстологічний, лінгвістичний та 
історико-літературний коментар, непояснений заголовок».

Багато уроків залишив нам М. Сиваченко. Повчальними для всіх є уроки високої 
культури праці, наукової сумлінності, принциповості, цілеспрямованості, організо
ваності, самодисципліни й відваги. Наша розмова про його уроки буде незаверше
ною, якщо не згадати ще про одну прикметну рису видатного вченого —людську й 
наукову чесність і скромність, сказати б, своєрідне наукове джентльменство, що 
можна проілюструвати бодай такими прикладами. Як уже згадувалося, О.І. Білець- 
кий запропонував М. Сиваченкові написати до першого тому «Історії української 
літератури» (1954) розділ про І. Котляревського. Для молодого вченого це було не 
лише складне, а й почесне завдання, і він належним чином оцінив цю високу честь 
та довір’я — написав так, що розділ дістав цілковите схвалення вчителя і колекти
ву. Перед поданням розділу до друку деякі правки запропонував З.П. Мороз, що бу
ло звичайною практикою остаточного редагування. Цього виявилося досить, щоб 
вдячний М. Сиваченко визнав колегу своїм співавтором.

Давні друзі, ми з Миколою Єфремовичем завжди ділилися своїми науковими 
планами, давали один одному на прочитання свої рукописи. Коли я звертав ува
гу друга на якесь пропущене чи не помічене ним джерело або робив якийсь корис
ний з його погляду додаток, він неодмінно зазначав це у своїх посиланнях. Так 
чинив М. Сиваченко й з іншими своїми порадниками.

Приступаючи до дослідження якогось явища, М. Сиваченко уважно вивчав все 
те, що було з цього приводу зроблено іншими, навіть найскромнішими попередни
ками. Всьому він давав об’єктивну й справедливу оцінку, виділяв позитивне й нега
тивне та моменти, що потребували подальшого вивчення. І лише після цього визна
чав аспекти й проблеми власного дослідження, прагнучи бути максимально оригіна
льним. І хоч яким би всеохопним і вичерпним було його дослідження, він ніколи не 
«закривав» проблеми. Навпаки, чесно ділився своїми сумнівами, здогадками, гіпо
тезами, ставив запитання, що потребували б подальших досліджень, закликаючи до 
цього всіх охочих: Feci quod potui, faciant meliova potentes (Зробив, що міг, нехай, 
хто може, зробить краще). Хоча, правду кажучи, після Сиваченкових досліджень 
мало й рідко виявлялося охочих братися за ті самі проблеми, настільки сумлінними 
й вичерпними вони здавалися. І, на щастя, не лише здавалися — такими вони були 
насправді, не втрачаючи свого значення й цінності для нових поколінь читачів і за
лишаючись взірцями для нових поколінь учених. 1
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О. Л АЗАРЕВСЬК О ГО

Вячеслав РИНСЕВИЧ

езперервна тотальна війна на Правобережній Україні у другій поло
вині XVII ст. зрештою перетворилася у часи Руїни, коли було винище
не або зігнане з осідлих місць майже все населення, яке рятувалося від 

смерті чи захоплення в ясир переселенням здебільшого на Лівобережжя. Таким 
результатом увінчалася політика сусідніх країн — Польщі, Московії, Криму, а 
після втручання у конфлікт з 1672 року і Туреччини, кожна з яких мала свої інте
реси на Правобережжі, але всі сходилися в небажанні постання на українських 
землях міцної козацької держави. Логіка ж подій, що відбувалися з початку по
встання 1648 р. під проводом Б. Хмельницького, вела саме до цього. Поштовх до 
створення власної національної організації суспільства виявився настільки силь
ним, що сусіднім державам протягом багатьох років довелося докладати чимало 
зусиль, щоб ліквідувати цей небажаний для них процес. Польща з винятковою 
наполегливістю, незважаючи на нещастя, які на неї звалилися внаслідок розши
рення «домової війни» у війни з Кримом, Московією, Швецією, Трансільванією 
та Туреччиною, намагалася відновити свій контроль принаймні над Правобереж
жям та реставрувати тут магнатсько-шляхетське землеволодіння.

Московія на певних умовах, як показала її політика на Лівобережжі, можли
во, й готова була визнати наслідки здійсненого в Україні земельного перевороту, 
проте за рахунок поширення на приєднану територію власної соціально-еко
номічної моделі, основою якої був своєрідний азійський феодалізм, де не лише 
власність, але й життя підлеглих, незалежно від їх суспільного становища, зна
ходилися у розпорядженні монарха, який за своїм бажанням міг карати чи милу
вати. Дискомфорт у відносинах з московським урядом українська еліта відчула 
одразу після Переялавської ради 1654 р., і потрясіння у відносинах між Ук
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раїною та Москвою відбувалися ще багато років, перш ніж привели до ком
промісу у вигляді тієї козацької автономії, що існувала до часів царя Петра І.

Зусилля гетьмана П. Дорошенка зберегти козацький устрій правобережних 
земель, як і його переорієнтація на Туреччину в умовах війни, виявилися марни
ми, оскільки турецькі війська (подібно до кримських) були грабіжницького ти
пу, а їх сумнівна допомога гетьману завершувалася тим, що вони грабували й за
хоплювали у полон нечисленних підданих Дорошенка, чому особливо не заважав 
і не міг завадити турецький уряд.

Перетворення Правобережжя у зону зіткнення інтересів названих держав та 
міжусобної боротьби між самими українцями мали наслідком і те, що документів 
другої половини XVII ст. з тутешнього життя збереглося значно менше, ніж ма
теріалів аналогічного періоду з Лівобережжя. Показовою у цьому відношенні є 
одна з найбільших колекцій документів Лівобережної Гетьманщини відомого 
історика О.М. Лазаревського (1834—1902), яка нині зберігається у Інституті ру
кописів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (Ф.І.). Лазарев
ський відомий як дослідник Лівобережної Гетьманщини: хоч і мав сприятливі 
умови для збирання документів саме про неї, навряд чи свідомо уникав будь- 
яких матеріалів з Правобережжя — із близько 2200 актів, що репрезентують ко
зацький устрій України другої половини XVII ст., кількість тих, що стосуються 
Правобережжя, у колекції зовсім невелика: гетьманських універсалів — лише 13 
(з кількох сот); купчих листів — 5 з 680; і, мабуть, цілком випадково у матеріали 
Переяславського полку потрапило затвердження мошенським урядом на чолі з 
сотником А. Костевичем уставу мошенського ткацького цеху (Черкаський полк, 
1669 р.). І це — всі правобережні акти колекції. Якщо універсали як документи, 
що відбивають діяльність українських гетьманів, відомі, принаймні, вузькому 
колу спеціалістів, то згадані купчі, ймовірно, є менш відомими, тому в даному 
випадку хотілося б привернути до них увагу.

Тут не ставиться за мету подати детальну характеристику зовнішньої форми 
купчих, можна лише нагадати, з яких елементів вони звичайно складаються. Це: 
датування (в купчих, як правило, міститься на початку документу); інтитуляція 
(позначення видавців документу); якщо видавцем документу є продавець, то 
міститься, як правило, за інтитуляцією інскрипція — звернення продавця до 
урядовців або просто до зацікавленої сторони; диспозиція — власне, виклад самої 
справи — в купчих може зазначатися опис власності, її місцезнаходження та по
ходження, обов’язково зазначаються умови продажу і заява продавця про про
даж (у купчих, що складалися перед урядовцями, диспозиція починалася стан
дартною заявою продавця про свідомий і добровільний продаж своєї власності, а 
далі йшли у різних варіантах зазначені вище пункти); санкція — обумовлювала 
покарання за порушення купчої угоди (таким порушенням здебільшого вважало
ся висунення претензій стороною продавця до сторони покупця); короборація — 
завершальний елемент — набір доказів на користь того, що документ є чинним і 
справжнім (у повному вигляді, як правило, включає супроводжувальний запис з 
переліком урядовців або просто свідків, присутніх при укладанні угоди, підписи 
уповноважених осіб та їх печатки).

Одна з п’яти правобережних купчих — акт з Білої Церкви від 11 березня 
1660 р., що належав колишньому на той час білоцерківському полковнику Самусю 
Фрідріховичу (Фрідрікевичу) Козьмі. Зберігся він у посередній копії XIX ст. (дода
ток 1). Сином цього полковника був Криштоф Фрідрікевич, якого Лазаревський 
називав пасербом гетьмана І. Мазепи, вважаючи, що вдова Самуся Фрідрікевича 
вийшла за гетьмана заміж. Цю версію він висунув у 1877 р. у листі до М. Костома
рова, коли той працював над роботою про Мазепу1. Щоправда, Костомаров, очевид
но, не погодився з даним припущенням, оскільки не використав його у роботі.
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Зрештою, Криштоф Фрідрікевич лише незадовго до смерті став седнівським 
сотником у Чернігівському полку, що свідчить про не таку вже й особливу увагу 
до нього з боку Мазепи. З іншого боку, вдову сотника п. Катерину Войцехо- 
вичівну Криштофову Фрідрікевичівну (очевидно, була з Войцеховичем у першо
му шлюбі) Мазепа взяв під свою особливу гетьманську протекцію, затвердивши 
за нею усі володіння чоловіка, перевівши людей з цих маетностей з державного у 
її особисте підданство та закріпивши таке становище універсалами від 12.05. і 
7.09.1700 р.2

Ймовірно, саме у зв’язку з особою Мазепи білоцерківська купча привернула 
увагу Лазаревського.

У другій половині XVII ст. поширеними були купчі двох основних типів: у пер
шому — спочатку наводився перелік урядовців, перед якими продавець засвідчував 
продаж власності; у другому — спочатку містився запис продавця про продаж влас
ності, засвідчений вже потім місцевими урядовцями, або, у місцях, де їх не було, 
звичайними обивателями. Білоцерківська купча — своєрідний синтез обох згада
них типів, де урядовці — полковник, городовий отаман, сотники разом з іншими од
ночасно є і продавцями будинку у Білій Церкві, продаючи його своєму колишньому 
полковнику за 90 золотих. Причому, якщо виходити з очевидного припущення, що 
будинок на момент продажу був громадською міською власністю, то відсутність у 
переліку продавців представників міщан, яких не включили до нього навіть фор
мально, видається аргументом щодо вкрай слабкої ролі міщанства в системі міської 
влади у Білій Церкві у той час. Виходячи з того, що і в корсунських купчих, про які 
йдеться нижче, у трьох із чотирьох випадків місцеву владу представляє лише ко
зацтво, згадані правобережні акти, здається, вказують на загальну тенденцію 
відсторонення міщан від участі у міському управлінні правобережних міст. Мабуть, 
безперервні бойові дії, що тривали на Правобережжі, призвели до того, що роль і 
значення козацтва тут були значно більшими, ніж на Лівобережжі, внаслідок чого 
воно встановило повний контроль над містами. Це різко контрастує з ситуацією на 
Лівобережжі, де практично усі полкові міста мали міське самоуправління на основі 
Магдебурзького права, та й у менших містах міщани спільно з представниками ко
зацтва складали місцеву владу.

Три (з чотирьох) корсунських купчих прямо пов’язані з старшинським родом 
Кандиб. За часів гетьмана Дорошенка представник цього роду Федір Кандиба, що 
походив з Корсуня, на деякий час здобув уряд корсунського полковника. Проте він 
не став підтримувати Дорошенка до його падіння, а перебрався на Лівобережжя, де 
був прийнятий гетьманом Самойловичем до Ніжинського полку, і спочатку дослу
жився тут у 1680 р. до уряду конотопського сотника, а незадовго до смерті, вже на 
межі XVII—XVIII ст., зайняв уряд ніжинського обозного. Лазаревський цікавився 
біографією Ф. Кандиби: виписував інформацію до його біографії, намітив 
своєрідний родовід Кандиб (Федір — Андрій — Данило), і, очевидно, на основі відо
мих йому документів хотів підготувати публікацію про цей старшинський рід у 
серії своїх робіт про козацькі роди, але чомусь їх так і не використав.

Найдавніша з корсунських купчих — це акт від 18 травня 1653 р., переписа
ний польською мовою з копії 1798 р. за часів Лазаревського. Ця переписана копія 
зроблена досить недбало, проте зміст купчої цілком зрозумілий. За нею, кор- 
сунський козак і обиватель Васюта продав за 14 коп. будинок у Корсуні Кулині 
Кандибці (ймовірно, матері Федора Кандиби), що засвідчено корсунськими на
казним полковником, полковим писарем та війтом3 (єдиний випадок представ
ництва міщан у згаданих купчих). На відміну від лівобережних купчих, у кор
сунських ім’я полковників, у даному випадку — наказного полковника Радка 
Бондаренка, міститься як в інтитуляціях документів, так і на їх закінченні у пе
реліку урядових осіб. За пізнішими купчими видно, що Р. Бондаренко займав по-
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саду городового отамана, у той час, як у наведеному акті такий посадовець 
відсутній, можливо, це пояснюється тим, що й 1653 р. корсунським отаманом та
кож був він, заміщуючи одночасно на полковницькому уряді відсутнього тоді у 
місті повноважного полковника. Хоча здебільшого у таких випадках у актах вка
зувалася як тимчасова, так і постійна посада зазначеного урядовця.

Інший з документів (додаток 2) — копія, поміщена на зворотньому боці поперед
ньої купчої, з чого можна припустити, що вона також має якесь відношення до Кан- 
диб, тим більше, якщо взяти до уваги подібну купівлю у тому самому місці Федора 
Кандиби, зафіксовану ще одним корсунським актом. Згадана вище купча — це угода 
про продаж Богушем Романенком за ЗО коп. Жаданові Максимовичу пасічного кри
ла у Лебедині, біля Лебединки, з будинком, солодовнею і «подпасьч’кем», датована 
З березня 1655 р. Лебедин розташований приблизно рівновіддалено від чотирьох пра
вобережних полкових центрів — Умані, Корсуня, Черкас і Чигирина, проте укладені 
у Корсуні дві угоди на продаж лебединських земель є додатковим аргументом на ко
ристь висновку, що Лебедин був поселенням Корсунського полку (можливо, недавно 
заселеним, принаймні на карту Боплана 1640 р. воно не потрапило). З урядовців у 
купчій 1655 р. поруч з повноважним корсунським полковником Іваном Гуляни- 
цьким вписаний лише городовий отаман — вже згаданий Бондаренко, інші свідки — 
корсунські козаки і обивателі. Взагалі для 1650—1660 рр. посада городового отама
на була дуже важливою (це стосується як Правобережжя, так і Лівобережжя), і в до
кументах посади отаманів знаходилися, як правило, після посад полковників, в той 
час як посади полкових старшин згадувалися нечасто, до того ж, — переважно після 
посад отаманів. Переломною у цьому відношенні стала ситуація з 1670 р. — на Ліво
бережжі з цих часів отамани полкових міст втратили колишнє значення, поступив
шись своїм місцем в оточенні полковника остаточно сформованому управлінському 
апарату полку, хоч стосовно Правобережжя такої впевненості немає.

На відміну від перших двох корсунських актів (копій XIX ст. з копій кінця 
XVIII ст.) дві останні (за хронологією) купчі є оригіналами. Купча від 27 березня 
1656 р., Корсунь (додаток 3) — це продаж мельником Микитою Дем’яненком ра
зом з дружиною млина на Вишніх Буках біля Корсуня за 500 золотих Феську (Фе
дору) Андрійовичу Кандибенку (Кандибі). Судячи з того, що Федір Кандиба у 
купчій іменується Феськом Кандибенком, у 1656 р. він, очевидно, був ще досить 
молодим і до того ж не займав на цей час ще ніякого козацького уряду. Проте він 
вже був досить заможним для того, щоб купити млин за 500 золотих. Можливо, 
саме статус заможної людини дозволив Кандибі відносно швидко досягнути вже 
наприкінці 1660 р. рангу корсунського полковника, хоч володіння цим урядом у 
ті роки у Корсуні не було довготривалим як для Кандиби, так і для інших полков
ників. З купчої видно, що 1656 р., як і раніше, полковником залишався Іван Гу- 
ляницький, а городовим отаманом — Радко Бондаренко, названо тут також ще 
одного урядовця — полкового писаря Йосифа Стефановича Шрамка. Остання 
корсунська купча — від 26 березня 1672 р. (додаток 4) віддалена від попередніх 
трьох значним відрізком часу. Для Правобережжя — це апогей Руїни. Тут так са
мо очолюють уряд лише представники козацтва — на урядах полковника і горо
дового отамана вже зовсім інші посадовці — Михайло Соловей та Яким Грабар; 
писар, той, що і в 1656 р. — Йосиф Шрамко. За дорученням Івана Богомола, влас
ника Дахновського крила у Лебедині, цим актом Прокоп, пасічник та послушник 
Лебединського монастиря, продав крило (разом з таким майном: ліс, половину 
ставка, половину сіножаті, чиньбу для пасіки та погріб) п. Федору Кандибі за 12 
талерів. Продаж за дорученням продавця, між іншим, дуже рідко зустрічається 
серед купчих другої половини XVII ст., що, наприклад, помітно за великою 
кількістю купчих Лівобережної Гетьманщини. (Тут не беруться до уваги випад
ки, коли покупці зверталися до місцевих урядів вже з оформленими листами
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продажу власності, щоб зафіксувати укладену угоду у міських книгах, оскільки 
це зовсім інше.) Показовим є час (як і місце) укладення угоди. Отже, ще 1672 р. 
Кандиба вважав, що політико-соціальна ситуація у правобережних полках до
сить стабільна для того, щоб гарантувати йому спокійне володіння своєю неру
хомістю. У контексті відомих політичних подій, що призвели у 1670 р. до повно
го спустошення Правобережжя, такий оптимізм одного з представників козаць
кої старшини Дорошенка (на той момент) щодо оцінки реального становища Пра
вобережної Гетьманщини видається цінним свідченням.

Плутані родинні перекази Кандиб, складені вже у XVIII ст., про родоначальника 
роду Федора Кандибу містять твердження, що коли він покинув Дорошенка і за ви
могою лівобережного гетьмана Самойловича перебрався на Лівобережжя, то втра
тив майже все майно, у тому числі й архів: «а сего то требования (Самойловича) ис
полнение стояло ему Федору Кандыбе лишения всего здвижимого и недвижимого 
своего корсунского им'кнія, он Федор Кандыбаз самими толко своей фамилии муже- 
ска и женска пола персонами под силу везмогл убежал на сею сторону Днепра вер
ховими лошадми, уронив при том и королевскую полегкую на шляхетство и герб і 
многіе важніє о благородстве и имгЬніи его бившіе документи»4. Проте збережені у 
колекції купчі акти вказують, що принаймні частину своїх паперів Ф. Кандибі вда
лося врятувати. Взагалі перекази нащадків старшинського роду Кандиб про 
діяльність Ф. Кандиби відзначаються багатьма помилками: із них видно, що вони 
досить неясно уявляли минуле Гетьманщини часів Руїни, яке лише через століття 
виявилося вже призабутим навіть у середовищі тих, хто повинен був би пам’ятати 
про нього. Пізніше, з розвитком історичної науки та становленням української істо
ричної школи ці часи дістали краще висвітлення, проте власне й зараз (з огляду на 
довгу перерву відповідних досліджень за радянських часів) в історії Правобережжя 
другої половини XVII ст. є багато невідомого.

Матеріали з історії Правобережної Гетьманщини внаслідок відносно недовго
го періоду її існування виявилися з самого початку розпорошеними, що надовго 
загальмувало процес накопичення фактів про неї, тоді як на Лівобережжі ство
рені козацтвом інституції залишили після себе порівняно велику кількість доку
ментів, незважаючи навіть на погане збереження їх архівів. Нині залишаються 
актуальними акумуляція документів Правобережної Гетьманщини та їх серійна 
публікація як пам’яток козацького урядування за типами джерел, що дозволить 
краще відтворити послідовність та канву різних подій, полегшити визначення у 
різні роки з боку різних старшинських угруповань, простежити соціальні та еко
номічні процеси в умовах тотальної мілітаризації суспільства у той час. 1

1 Жшпецький Ігнат. Листування О.М. Лазаревського і М.І. Костомарова / /  Україна (науковий 
двохмісячник українознавства). — Кн. 4. — 1927. — С. 98—104.

2 IP НБУВ. — Ф. 1. — Лаз. 41 (11). — Од. зб. 56262, 56263.
3 Там же. — Ф. 1. — Од. зб. 57806. — Арк. 6 зв.
4 Там же. — Ф. 1. — Од. зб. 62667. — Арк. 44.

Додаток 1
Купчий лист колишнього білоцерківського полковника Самуся Фрідріховича 

Козьми на будинок у Білій Церкві, проданий білоцерківським урядом 11 березня 
1660.

Мы особы по именах и прозвисках вприреч(о)ные меновите, я Иван Кравчен
ко, полковник Войска Его Ц. Пр. Вел. Запорожского Билоцерковский, Тимко 
Деркач, Андрей Проценко, Атаман Городовий, Яцко Клиш, Лесько (?) Лимарсь
кий, Лешко Гребянка, Петро Ярмоленко, сотники, Иван Марченко, відомо чи-
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ним сим нашим писмом, иж за волею и позволением ясневелм. Его Мил. П. Войск 
Его Ц.В. Запорозского, славной памяти пана и антецессора нашего за высланнем 
и укладаннем и шацунком звышреченних особ, продалисмо дом Дмитриковскій, 
прозываемш Аврамковскій, в рынку Белоцерковском грунтом лежачій арен- 
дарскій против казацкого шпиталя будучій, славетному п. Самусю Фридрихови
чу К озмЄ, а бывшому полковнику Билоцерковскому за 90 золотых.

Марта 11, року 1660.
Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. B.L Вернадського 

(далі -  IP НБУВ ) . - Ф . 1 . -  Од. зб. 62668. -  Арк. 54. Копія X IX  cm.

Додаток 2
Купчий лист Ждана Максимовича на крило пасіки у Лебедині (з усім належ

ним до нього), продане Яцьком Одиницею (із свідченням щодо прав на нього з бо
ку Богуша Романенко) 3 березня 1655 р. у Корсуні.

Року 1655 мьсяца марта 3 дня.
Передо мною Иваном Гуляницким полковником Войска Его Царск. Велич. За- 

порозкого Корсунским, становиш очевисто Богуш Романенко посполу з Яцком 
Одиницею признал в тіе слова, иж пане полковнику, Богуш Романенко кгрунт 
свой отчизній т. е. крило пастки, Лебедин выше Лебединки зо всЄми принадлеж
ностями до того крила, що сам Богуш вечне яко отчизну свою заживал, продал 
Остапу Гарбузенко и Остап Гарбузенко продал Жданове Максимовичу за суму 
певную готових грошей личбы литовской т. е. коп. ЗО, зо всЄми принадлежностя
ми тоей пясЄк и , так будинок яко и з солодовнею и подпасьчЄем того крила пови
нен Жадан вышеменованый яко свое власное заживати, дати, даровати, продати 
и яко хотячи ку найлепшому пожиткови своєму оборочати, при которой продажи 
Одиничиной и Жадана Максимовича были люде добрые и вЄри годніе меновьітіе 
Левко Баланченко, Мелешко Тируненко, Прокоп Черетянченко, козаки и обива- 
тели Корсунскіе, яко теж за... очевыстою прозьбою, пан Гуляницкій ввышемено- 
ванній печать свою притиснути розказал и рачил и писарей руку подписате.

Писан в Корсуню, року и дня вищеназваного.
На подлЄном тако: Лесько Ващенко рука власная.
м.п. м.п.
Иван Гуляницкий полковник Корсунский.
Радько Бондаренко отаман Корсунский.
(списано с копій к. XVIII в.)
IP НБУВ. - Ф . І . -O d . зб. 57806. -  Арк. 6. Копія X IX  cm.

Додаток З
Купчий лист Феська (Федора) Андрійовича Кандибенка (Кандиби) на полови

ну млина у Вишніх Буках біля Корсуня, продану мельником Микитою Демянен- 
ком разом з дружиною 27 березня 1656 р. у Корсуні.

Передо мною Іваном Гуляницким на тот час Полковником Войска Его Цр. Ве
личества Запорозкого в Корсуню над товариством будучи я, А при мнЄ были то
варищи меновите был Іван Вцепечирер (?), Семен Товстопят и иних з товариства 
людей зацных при том было немало, ставши очевисто Микита Демяненко, мел- 
ник, посполу з власною жоною, свою сознал доброволно, явно, ясно, иж продал 
млина половицу, свою власную непенную і никому ни в чом не заведенную, стоя
чий млын на Вышных Буках, на сем боцЄ од м^ста Корсуня, на одной гати з 
Стецьком Мазниченком, а то власне никому иншому толко Феску Андреевичу 
Кандибенку за суму певную готових грошей личбы полской пят сот золотых, ко
торую суму руками своими и отобрали у Феска, где яж  того млина не толко поло- 
вици, але и всего вырыкаюсь и отдаляю сам от себе, в купи ж и от жони, як и по-
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томков моих, і покревных близких и далеких часив, ними, и не будет м іти  нихто 
з покревных моих того млина половици доходит правным способом і не правным, 
под закладом другой такое ж сумы особи, то ест, яко теж онаго роженым всіх 
шкод и накладков, а Фескови волно будет оного млина, яко своего власного, юж 
всего заживати, яко своего власного, так ему самому, ж он і и потомком его, 
вечными часы любо кому хотя дат, продат, дарит и яко хотіт ку найліпшому по
житку своему оборочат, ежели бысте хто м іл  в той продажи моей Феску, швак- 
гру моему, яко явне меншой речи перешкодою быт, теды я повинен Феска засту- 
поват, і своих грошей накладат, в каждого права і уряду боронит, и знову Феску 
до спокону ж уживаня оной млин подат, при которой то моей продажи, а Хвеско- 
вой купли могоричнами биле людей зацные і вірьі годные, меновите был Гара- 
сим Жайворонок, Данило Мелниченко, і иных людей зацных при том было не ма
ло, а для ліпш ой вірьі и годного стверженя просилем его мл Пана Полковника 
до того запису моего доброволного в притисне(не) печати звыклой полковой, і в 
подпису руки, што теж его мл на прозбу мою вчинил рачил. Д іялося в Корсуню, 
року тысеча шестсот пятдесят шостого, мсця марта, двадцат семого дня.

М.П.
Іван Гуляницкий
Полковник Войска Его Цар. Велич. Запорозкого Корсунский
Радко Бондаренко
Атаман товариства Корсунского
Іосиф Стефанович Шрамко Писар Полковой рукою
IP НБУВ. -  Ф.1. -  Лаз. 3. -  Од. зб. 50449. -  Арк. 19-20.
Оригінал.

Додаток 4
Купчий лист Федора Кандиби на Дахновське крило у Лебедині (з належним 

усім до нього), продане пасічником і послушником Лебединського монастиря 
Прокопом за дорученням Івана Богомола 26 березня 1672 р. у Корсуні.

В року божом тисяча шестсот семдесят второго мсця марта, двадцать шестого 
дня.

Передо мною Михайлом Соловеем Полковником Войска Запорозского на тот 
час Корсуня над товариством будучим, и при бытности Якима Грабаря Атамана 
Городового, Жадана Вергуна, Івана Лисичинского, Александра Медишковского, 
целюрика, жителя богославского, и инших з товариства людей в іри  годних и 
при том будучих немало, ставши очевисто, перед нас, вышейменованных особ, 
Прокоп, пасечник и послушник монастыра Лебединского, сознал добровольно, 
явно, ясне, в тые слова мовячи, пане полковнику и в. млсти, сознаваю то я перед 
в. млстми, иж я міючи взлеценя от Івана Богомола, продал крыло Дахновское в 
Лебедині, л іс , а так крыло, яко теж и ставка половицу, сеножати половицу, в 
чинбу до пасеки теж належную, погреб, которий робилисмо з Богомолом, и що 
колвек до того крыла принадлежит, яко до пасеки, своею рукою по половині яко 
Іван Богомол держал, так и я тое крыло, будучий особь Івана Богомола, который 
позволил м н і продат тое крыло, з приналежностями до него превелебному 
гспдну отцу Ионикию, ігумену Лебединскому, теды я продалем пану Феодору 
Кандьібі за суму певную готовых грошей талярей дванадцяти, которую суму всю 
зуполна рукою я отобравши, оную продажу мою менованное крыло пасечное Дах
новское, юж подаю пану Феодору в моц, держане и спокойное уживане, а так ему 
самому, яко теж ж оні и потомком его на часы вічньїе, где волно будет п. Феодо
ру оного крыла половици ставка и сіножати половини, погреба, чиньбы до тоеж 
пасеки належной, власное яко своего доброго заживал, любо оное отож дат, про
дат и яко хотя ку найліпшому своему пожитку яко хотя оборочат, и тое теж особ-
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ливе пану Феодору яблуней три споловини (?) моих тых яблуней з медухою попо
ловині мают заживат, любо яблуками повинни делитися, та ище и щобы колвек 
могло сприспособит в пасеці без жадной спереки оден другому в той менованой 
продажи Феодор Кандыба з медухою часам вечними мають спо(ло) вини зажи
вать, теж предречений Богомол, юж по злеценю мнь Прокопу, яко от него буду
чому продавци од той пасеки крыла так сам вырекает и яко теж жону, потомков 
и кревних своих близких вічним и часами, да мает, иж н іхто не будет у Феодора 
Кандыбы, а н і  в потомков его, так же и жони, того крыла пасечного зо всіми вы
шей выраженными приналежностями правным способом и не правным доходит, 
совітостю другой таковой же сумы, яко теж и з нагороженем всіх  шкод накладе- 
дом, а где бы от кого колвек м іл  якое перекагабане в той моей продажи Феодор, 
жона, людей и потомков его, тоди я Прокоп маю в каждого права и суду своим 
власним коштом и накладом той прожи моей Феодору доходит и знову до спокой
ного ужива(ня) подат, на що и той мой запис Феодору перед в. мл(ст)ми, яко пе
ред урядом даю: при которой той моей продажи, а Феодору и купли, могорични- 
ки были, аменовите Кондрат Якимович, Жадан Дмитренко, Кирило Максимен
ко, Тишко Гуляницкий, а для годнійшой в іри  просилем его млст пана полков
ника до того запису моего о подписе руки и о притиснене печати звыклой полко
вой, на що его млст изволит рачил. Писан в Корсуню року и дня вышшеменован- 
ного.

М.П.
Михайло Соловей Полковник Войска Запороз. Корсунский 
Яким Грабар
атаман городовой Корсунский
Іосиф Шрамко
писар того запису рукою
IP НБУВ. — Ф. 1. — Лаз. 3. — Од. зб. 50469. — Арк. 53. Оригінал.

ЗАМІТКИ З ІСТОРИ Ч Н О Ї ТО П О Г РА Ф ІЇ 

ДОМ ОН ГОЛЬСЬКОГО КИЄВА*

Олексій ТОЛОЧКО

V. В якому «Острові» жив Михайло Всеволодович 1242року?1

ід 6748 (1240) роком, описуючи хаотичні дії руських князів після 
взяття монголами Києва, Іпатіївський літопис згадує про повернення

_______до руської столиці Михайла Всеволодовича: «...послдвъ посла, йде въ
Кыевъ н живяшє подъ Кыевомъ въ острові»2.

Віддавна вважається, що таке екстравагантне місце жительства було обрано 
Михайлом не випадково і за лаконічним літописним рядком варто пошукати яко
гось прихованого смислу. Існує дві традиції тлумачення цього фрагмента. Перша 
виходила з очевидності: Михайло повертається до міста, цілковито розореного 
монголами (а князівський двір не мав бути винятком, швидше навпаки — він мав 
стати першочерговим об’єктом грабунку), і князю просто ніде було мешкати в са
мому місті. У той же час, якийсь із дворів на одному з Дніпрових островів міг ли
шитися неушкодженим3.

* Продовження. Початок див.: Київська старовина. — 1997. — № 5; 2000. — № 5.
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Інша інтерпретація полягала в доказі якогось менш очевидного смислу, мож

ливо, пов’язаного із політичними комбінаціями руських князів. Михайло, як 
відомо, утік перед штурмом Києва до Угорщини, якийсь час поневірявся там, у 
ПОЛЬЩІ, В ГаЛИЧІ, ДеСЬ Іще (ЯК ПИШЄ ЛІТОПИС, «ЗА СТрАХЪ ТАТАрЬСКЫИ не слгЬ итм кь 
Кієвоу4), а місто до взяття монголами знаходилося у володінні Данила Романови
ча, а після штурму — під безпосереднім управлінням татар. Таким чином, повер
таючись назад, Михайло нібито не був впевнений у своїх правах на Київ і, заяв
ляючи претензії на великокнязівський стіл, «за той же страх» не наважувався 
проте відверто жити у місті5. Треба, однак, зізнатися, що така ідея виникла по
чатково не з досліджень політичної кон’юнктури Русі перших років монголь
ського домінування, а з намагань довести незначні масштаби руйнування Києва 
під час штурму 1240 року, що й після взяття ніби мав забезпечувати цілковитий 
князівський комфорт6. Коли ж Михайлові спало на думку жити не у місті, а по
близу від нього, на те, отже, мусили бути причини політичного характеру.

Строго кажучи, цілковито довести неможливо жодну з наведених точок зору, 
але, здається, ідея символізму (або політичного розрахунку) у Михайловому вчин
ку сильно перебільшена в літературі. Звичайно, остаточна доля київського столу 
знаходилася в руках Батия, але й Михайло ніби не мав би сумніватися щодо своїх 
прав, адже згідно з домовленістю між ним і Данилом, Київ було обіцяно Михайлу 
(«Дднндъ же СВ^ТЪ СЪТВОрИ СЪ БРАТОМ СИ, ОеН іЩА ЄЛ\0у КыбВЪ, Л/ІИХАИДОВИ»7).

Ця замітка, однак, стосуватиметься простішого питання: чи справді на ост
рові на Дніпрі мешкав Михайло?

На перший погляд, сумніватися в цьому немає підстав. Відомо, наприклад, 
що один такий випадок недвозначно зафіксований тим таки Іпатіївським літопи
сом. У 1149 році на острові проти Видубицького монастиря стояв табором Ізяслав 
Мстиславич: «И в то время стояше Изясдавъ противоу святомоу М ихаилов оу Выдо- 
быча въ острові»8. Не має сумніву, що то був саме острів у сучасному розумінні 
слова, бо Ростислав Юрійович переправлявся на нього в кораблі: «Изясдавъ же по
сла по него насадъ свои, и что с ним дружины вд^зе внасадъ, с т^ми же и перевезошл». 
Однак жодного князівського двору на цьому острові не було, Ізяслав, за нормаль
ною звичкою київських князів, проводив літній час на природі, у наметах, тобто 
тимчасовому таборі, як можна зрозуміти з наступної фрази літопису: «И поставн- 
ша емоу (Ростиславу. — О.Т.) шлтеръ особно, и тоу повед^ Изясдавъ Р остиславов 
высвети и ити в шлтеръ».

Ще один випадок «стояння» «во острові», але менш очевидний, зафіксований 
Іпатіївським літописом під 1146 р. Уже смертельно хворий Всеволод Ольгович 
«ста подъ Еышегородомъ въ Остров^»9. «Ста», однак, також свідчить, що Всево
лод мав тут тимчасовий бивак, а не облаштований двір.

На якому з островів міг мешкати Михайло? «На ім’я» відомий лише один 
острів під Києвом — «Песни островъ», відомий лише тим, що на ньому було стра
чено невдалого ростовського єпископа Феодора. Зона страт у середньовічному 
місті, однак, — принципово незалюднений простір і уявити тут князівський па
лац немислимо. Існує спроба ототожнити острів Михайла з островом проти Виду
бицького монастиря, згадуваним під 1149 р. (на якому двір мав нібито побудува
ти ще Ізяслав Мстиславич)10. Справді, под «Кыевом во острове» можна тлумачи
ти, як «на острові, нижче за течією Дніпра від Києва». Менш імовірним ви
дається ототождення острова 1241 року з «Раєм» Юрія Володимировича (згадува
ним під 1158 роком)11.

З іншого боку, словник Срезневського також знає лише близьке до сучасного 
значення слова «островъ», тобто частина суходолу, оточена водою12.

Незважаючи на це, гадаю, що можна запропонувати інше тлумачення випад
ку з Михайлом Всеволодовичем. Вважається, що на Дніпрових островах у

ЗАМІТКИ З ІСТОРИЧНОЇ ТОПОГРАФІЇ ДОМОНГОЛЬСЬКОГО КИЄВА
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київських князів були побудовані двори13, в одному з яких і зупинився Михай
ло. Але насправді у джерелах немає жодного повідомлення (включаючи вшцена- 
ведені), котре можна було б трактувати, як свідчення існування княжих рези
денцій на островах Дніпра (відомий лише двір «Рай» за Дніпром). Це й не див
но — тут не будували, рельєф островів такий, що вони регулярно підтоплюються 
повесні. І Всеволод Ольгович, і Ізяслав Мстиславич стояли на островах влітку 
(Всеволод — 29 липня). Михайло ж, судячи з усього, прийшов до Києва у кінці 
березня — на початку квітня 1241 року. Оселитися в цей час на Дніпровому ост
рові — ідея безглузда, бо саме починається повінь і буквально через тиждень кня
зю довелося б евакуюватися на правий берег, на сухе місце. Не можна також ска
зати, що Михайло зупинився у наметах — літопис вживає не очікуване в такому 
разі «ста», а «живяше», що має на увазі стабільне, налагоджене життя протягом 
тривалого часу.

Попри те, що словник Срезневського зафіксував лише одне значення слова 
«острів», актова мова Південної Русі пізнішого часу знає й інше його значення: 
«земельної ділянки, що розташована окремо від головного маєтку»14. Це значен
ня «острова» відоме від XIV ст. принаймні (укладачі Словника староукраїнської 
мови посилаються на грамоту Любарта Гедиміновича, датовану 1322 р.)., таке ж 
значення зафіксоване для XV ст. («земельный участок — особняк, лежащий от
дельно от главного имения»15), та й у пізнішій діловій мові XVI—XVII ст. «ост
ров» означає те саме, що й «обруб, обрубный кгрунт», тобто — «цілісну земель
ну ділянку, належну одному власнику і обмежовану довкола»16. Цікаво, що пе
реписувач Єрмолаєвського списку (кінець XVII ст.) Іпатіївського літопису 
повідомлення під 1149 р. про острів, на котрому стояв Ізяслав, відкоментував на 
полях рукопису саме в цьому дусі: «на саду островъ противъ монастыря Выду- 
бицкого з давныхъ часовъ бывалъ»17.

Нарешті, чи означає «подъ» у фразі «подъ Кыевомъ» «нижче за течією 
Дніпра»? Зовсім не обов’язково. Лише переконаність в тому, що у нашому тексті 
йдеться про острів на Дніпрі, підштовхувала дослідників саме до такого тлума
чення. Згадуваний словник Срезневського тлумачить вживання прийменника 
«подъ» з орудним відмінком назви міста лише на позначення «поблизу, непо
далік»18.

Таким чином, які б не були політичні розрахунки Михайла Всеволодовича, 
пов’язані з місцем жительства, і навіть коли їх не було взагалі, є всі підстави га
дати, що він не мешкав на Дніпровому острові. Він жив у якійсь вцілілій від та
тарського погрому садибі (хуторі?) в околицях Києва. 1

1 Ідеєю цієї статті завдячую Н.М. Яковенко, яка звернула мою увагу на значення терміну «остров* 
в документах XV—XVII ст.

2 ПСРЛ. — Т. 2. — СПб., 1908. — Стп. 789. Віддаю перевагу читанням Хлєбніковського списку.
3 Толочно П Л . Історична топографія стародавнього Києва. — К., 1970. — С. 171.
4 Там же. — Стп. 783.
5 Див. напр.: Стависький BJ. Відомості про Русь з «Історії монголів» Плано Карпіні / /  Ук

раїнський історичний журнал. — 1988. — № 6. — С. 37. Такої думки свого часу дотримувався і я, 
див.: Толочно О.П. Петро Акерович, гаданий митрополит всея Русі / /  Український історичний жур
нал. -  1990. — № 6. -  С. 48.

6 Грушевський М.С. Очерки истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV ст. — К., 
1891. — С. 426, 249 («Другая подробность относится к Михаилу: по возвращении своем из Польши, 
Михаил «иде въ Шевъ и живяше подъ Киевомъ во остров^»; отсюда заключают, что Киев подвергся 
совершенному разорению, так что Михаилу в городе негде было жить. Но отчего не предположить, 
как предполагали мы выше, что у Михаила был там, на острове, загородный дворец?*); Ивакин TJO. 
Киев в XIII—XIV веках. — К., 1982. — С. 17; Івакін TJO. Історичний розвиток Києва ХПІ — середи
на XVI ст. — К., 1996. — С. 50. Ця, знову несподівано популярна у вітчизняній історіографії ідея, сво
го часу з патріотичних міркувань пропагована В.Б. Антоновичем і його учнями, все більше видає своє
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походження з ідеології, а не досліджень. Вона мала узасаднювати відсутність суттєвого дисконти- 
нуїтету в українській історії (останню критику цих поглядів див.: Русина О.В. Україна під татарами і 
Литвою. — К., 1998. — С. 20—23).

7ПСРЛ. — Т. 2. — Стп. 783.
8 Там само. — Стп. 372.
9 Там само. — Стп. 320. Видавець тому О.О. Шахматов очевидно вважав, що це власна назва і че

рез те передав її з великої літери.
10 Толочно П Л . Історична топографія... — С. 170—171; Мовчан /./ . Давньокиївська околиця. — 

К., 1993. — С. 42.
11 Івакін rJO., Сагайдак МА. Київ часів Михайла Всеволодовича / /  Святий князь Михайло 

Чернігівський та його доба. — Чернігів, 1996. — С. 43.
12 Срезневский И Л. Материалы для словаря древнерусского языка. — СПб., 1895. — Т. 2. — 

Стп. 743—744. Словник, щоправда, наводить і випадок із Синайського патерика, коли лат. spelunca (пе
чера; перекладено словом « остро въ». Але уявити собі жительство князя в печері практично неможливо.

13 Так гадав, наприклад, М.С. Грушевський, див.: Грушевский М.С. Очерки истории Киевской зем
ли... — С. 426 («Он (Михайло — О.Т.) поселился... на днепровском острове, где у него, вероятно, был за
городный дворец»); ГрушевськийМ. Історія України-Русі. — Львів, 1905. — Т. 2. XI—ХПІ вік. — С. 146 
(«тут на Дніпровім острові у нього (Всеволода Ольговича. — О.Т.), правдоподібно, був підміський двір, 
як то часто бувало у київських князів*); див. також: Мовчан IJ. Давньокиївська околиця. — С. 42 (двір 
Ізяслава на острові проти Видубичів, тут же і двір Михайла Всеволодовича).

14 Словник староукраїнської мови XIV—XV ст. — К., 1978. — Т. 2. — С. 99.
15 Акты Литовской метрики, собр. Ф.И. Леонтовичем. — Варшава, 1897. — Т. 1. — Вып. 2. — 

Указатели. — С. XVI.
16 Див., напр.: Книга Київського підкоморського суду (1584—1644). — К., 1991. — С. 328.
17 ПСРЛ. — Т. 2. — Прилож. — С. 82.
18 Срезневский И Л . Материалы... — Т. 2. — Стп. 1049.

КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЛЮБИТЕЛІВ ПРИРОДИ (190 7 -1 9 2 4 )

КИ ЇВСЬКЕ ТО В А РИ С ТВ О  
Л Ю БИ ТЕЛ ІВ П РИ РОДИ  (19 0 7 — 1924)

Лариса КУХТА

иївське товариство любителів природи виникло в 1907 р. й проіснува
ло до 1924 р. Незважаючи на досить короткий термін функціонуван
ня, йому належить великий внесок у вивчення губернії. Його виник- 

нення (як і багатьох інших аналогічних товариств у Російській імперії) було вик
ликане новим піднесенням природоохоронного руху в країні, усвідомленням то
го, що «однією з найнегативніших сторін культури сучасного людства є руйну
вання гармонії, яка панує у живій природі...»1

У статуті цього закладу зазначалося: Товариство має на меті пробудження се
ред любителів інтересу до природи в межах тваринного, рослинного та мінераль
ного царства; проведення лекцій, екскурсій, наукових досліджень, ознайомлення 
з діяльністю аналогічних вітчизняних і зарубіжних товариств; організацію виста
вок, музеїв, садів; нагородження медалями за наукові праці. Товариство перебува
ло у віданні Головного управління земельних справ та землеустрою (м. С.-Петер
бург) і надавало йому щорічні звіти про свою діяльність. Організаторами товари
ства виступили професори Київського університету й багато любителів природи, а 
з керівних органів воно мало правління та ревізійні комісії. Членство в Товаристві 
складалося з почесних, дійсних членів і співробітників2.

В перші роки свого існування товариство мало 5 секцій: ботанічну, зоологічну, ен
томологічну, любителів птахівництва, любителів акваріумів (пізніше з’явилися — 
орнітологічна, мінералогічна, собаківництва). Головами цих секцій були відомі вчені
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з Київського університету. Так, наприклад, головою ботанічної секції був професор 
К.О. Пурієвич, а її членами — професори С.Г. Навашин, В.Р. Заленський та ін.3

З початку своєї діяльності Товариство влаштувало 7 виставок — з бджільництва, 
рослинництва, квітникарства й шовківництва. Вони були як платними, так і без
платними. Так, прибуток від виставки рослинництва і квітникарства в перший рік 
існування Товариства становив 1534 крб. Для тих часів це були великі гроші. Ці до
ходи йшли на наукові дослідження, які проводили деякі члени Товариства, ор
ганізацію екскурсій, придбання книг для бібліотеки тощо.

Члени Товариства брали участь у XVII виставці птахівництва в Ризі, І вис
тавці акваріумістів у Харкові. Товариство часто нагороджувалося срібними й 
бронзовими медалями за кращі експонати. Так, наприклад, великий князь Ми
хайло Миколайович (почесний член товариства) подарував останньому срібний 
кубок за кращі експонати на 1-й виставці собак4.

Почесними членами Товариства, крім цього, були: військовий міністр В.О. Сухо
млинов, професор-зоолог Н.О. Кеппен, принц О.П. Ольденбурзький. У 1908 р. в його 
складі налічувалося 449 членів. Серед них були представники різних професій: ви
кладачі Київського політехнічного інституту, вчителі гімназій, професори Київсько
го університету, лікарі Олександрівської лікарні, співробітники судової палати, де
партаменту земської управи та ін.5 Об’єднувала цих людей любов до природи.

Найціннішим набутком Товариства стали зоологічний та акліматизаційний сади 
(1908 р.). Так, директор заповідника Асканія-Нова Фрідріх Едуард Фальц-Фейн пи
сав: «.. .Само собою зрозуміло, що я не можу не ставитися з великим співчуттям і сим
патією до Київського товариства та до всієї його програми, а зокрема до влаштуван
ня ним маленького звіринця як основи майбутнього зоологічного саду». Цей сад і 
став фундаментом для створення Київського зоопарку. Фальц-Фейн запропонував 
відрядити членів Товариства для придбання експонатів в Асканію-Нову, що й було 
зроблено6. В 1909 р. зоосад перебував на території ботанічного саду. Графиня 
М.Є. Браницька надіслала до нього з Білої Церкви білих лебедів і ланей, художник 
Святославський подарував зоосаду свою туркестанську колекцію. Взагалі було бага
то пожертв як від заможних, так і простих людей.

Директор ботанічного саду професор С.Г. Навашин виділив на його території 
дослідні ділянки для акліматизаційного саду. У 1909 р. в ньому налічувалося 128 
видів хвойних і 73 види листяних порід дерев. Для саду надсилали насіння з Но- 
воалександрійського інституту сільського господарства й лісівництва, Московсь
кого сільськогосподарського інституту і т. п.

Товариство передплачувало для своєї бібліотеки 73 періодичних видання. В 
1908 р. у ній налічувалося 740 томів книг та брошур. Крім того, Товариство випу
скало в світ і свої журнали: «Энтомологический вестник», «Вестник любителя 
аквариума и террариума», «Отчет о деятельности Киевского общества любителей 
природы». Його бібліотека обмінювалася літературою з багатьма товариствами й 
університетами Росії та зарубіжжя. Так, вони одержували такі періодичні видан
ня, як «Записки Уральского общества любителей естествознания», «Записки им
ператорского общества с/х Южной России» тощо.

Товариство займалося й просвітницькою діяльністю, і це полягало не тільки у 
проведенні екскурсій, виставок, а і в організації доповідей, виданні навчальних 
посібників. Було видано, наприклад, працю В.К. фон Гейзера «Препараты жи
вотных в жидкостях». Її було допущено Міністерством народної освіти як нео
бов’язковий посібник для середнього навчального закладу. В Товаристві виголо
шувалися змістовні доповіді. Професор О.М. Сєверцев, наприклад, зробив до
повідь «50-річчя теорії Дарвіна про походження видів» (її заслухало 750 чол.), 
К.О. Пурієвич — «Органи чуттів у рослин», М.О. Клер — «Поїздка на Везувій. З 
Женеви у Флоренцію на велосипеді. Спостереження геолога-туриста» і т. п.
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У 1908 р. Товариство організувало екскурсії на човнах до села Воскресенсько- 
го, в Голосіївський ліс, у Святошино, в Пущу-Водицю тощо7.

При Товаристві були створені комісії з охорони рослин і тварин, співробітники 
яких відбували у відрядження з метою придбання експонатів для музею, залучен
ня любителів природи на свої виставки. Так, співробітника Товариства О.О. Шум- 
мера було направлено в Чернігівську губернію для проведення орнітологічних 
досліджень і збирання матеріалів для музею. Член Товариства О.Є. Титов виїхав на 
виставку бджільництва у Болгарію (з метою залучення місцевих експонатів на 
Київську виставку).

З ініціативи біологічної комісії, яка існувала при Товаристві, було засновано 
Дніпровську біологічну станцію (1909 р.). Першим її директором став професор 
Н.О. Кеппен, на кошти якого її й було споруджено. Біологічна комісія із свого се
редовища вибирала осіб, які завідували станцією і вели спостереження за її на
уковою діяльністю. На станції збудовано за проектом інженера М.П. Бобрусова 
будинок на Трухановому острові. Першими співробітниками її були: член Това
риства О.О. Шуммер (орнітолог), ботанік В.І. Казановський та ін. Станція випус
кала свій журнал «Труды Днепровской биологической станции». З 1939 р. на її 
базі організовано Інститут гідробіології.

Як бачимо, Київське товариство любителів природи відіграло неабияку роль в ор
ганізації наукових досліджень і популяризації біологічних знань серед населення.

1 Раевский Н.О. О необходимости в охране памятников природы в Подолии / /  Записки Общества 
подольских естествоиспытателей и любителей природы. 1914. — Т. IV. — 1 с.

2 Устав Киевского общества любителей природы. — К., 1908. — № 2. — 22 с.
3 Отчет о деятельности Киевского общества любителей природы с декабря 1909 по январь 1910 г. — 

К., 1910.— 6 с.
4 Отчет о деятельности Киевского общества любителей природы за 1911 г. — К., 1912. — 98 с.
5 Отчет о деятельности Киевского общества любителей природы с января 1909 по 29 января 1910 г. — 

К., 1 9 1 0 .-3 0  с.
6 Там же. — С. 28.
7 Отчет о деятельности Киевского общества любителей природы с 14 сентября 1907 по 1 января 

1909 г .— К., 1909.— 7 с.

Ш 2000-им роком асоціюють чимало всіляких пересторог, забобонів, але 
й, водночас, надій і сподівань. Крім усього іншого, цей рік налічує, на 
відміну від трьох попередніх, не 365, а 366 днів, тож якраз до речі зга

дати, як іменують або йменували українці такий рік.
Перша назва, що спаде на думку навіть дитині, — високосний рік. Справді, 

цей термін у післявоєнний період українське словникарство найбільше популя
ризувало, він увійшов до наукового лексикону, мови шкільництва та, зрештою, 
до повсякденного вжитку.

Слово «високосний» запозичено в українську мову зі старослов’янської, куди 
воно прийшло із середньогрецької мови. А вихідним у цьому ланцюжку запози
чень, як стверджують етимологи, було латинське bissextus, буквально «двічі шо
стий» . 366-ий день високосного року в римському календареві додавали після 24-го 
лютого, що його називали по-латинському dies sextus, тобто «шостий день» перед
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календами — святом 1 березня. Тому день після 24-го лютого йменували dies bis- 
sextus — «другий шостий день» перед березневими календами.

В українській та білоруській мовах античний термін зазнав народноетимо- 
логічного зближення з прикметником високий, відтак у сучасних літературних 
мовах маємо: укр. високосний, білор. высакосны — на противагу рос. в и с о к о с 
ный, болг. та макед. ви[і]сокосен.

Окрім наведеного прикметника, на позначення такого року в Україні здавна вжи
вають іншого слова — ПЕРЕСТУПНИЙ. Як бачимо, сама назва досить промовиста, 
легкозрозуміла і не потребує етимологічних пояснень. Усі українські словники, ви
дані до 30-их років нашого століття, послідовно назву переступний ставлять на перше 
місце, тимчасом як високосний або не наводять зовсім, або ж фіксують його як менш 
уживану. З-поміж новітніх словників цю лексему подає академічний 11-томний СУМ 
та «Практичний словник синонімів української мови» Святослава Караванського.

Коли поглянути на інші слов’янські мови, то виявимо, що переступним 
(з відповідними фонетичними видозмінами) називають такий рік поляки, чехи, 
словаки, носії сербохорватської мови, у македонців престапен співіснує зі згада
ним уже високосен. Можна знайти аналогічне слово й у деяких словниках біло
руської мови 20-их років нашого століття.

Співіснування двох лексем, які позначають одне поняття, — явище, поширене в 
сучасній українській мові. Такі терміни називають дублетами, один з яких, як прави
ло, запозичений, а другий — питомий. Так, приміром, паралельно функціонують лек
сикограф і словникар, процент і відсоток, фактор і чинник, аїр і лепеха або татарське 
зілля, керування та оруда, аеродром і летовище, художня література і красне пись
менство тощо. Подібних прикладів в українській мові можна назбирати кількасот, що 
зайвий раз показує нам невичерпні словотвірні можливості рідної мови.

Термінологічна практика свідчить, що один із дублетів здебільшого поступо
во зникає з мовного обігу зовсім або відходить у сферу вузькофахового вжитку. І 
найчастіше як уживаніший залишається термін, зрозуміліший для загалу 
мовців, семантично прозоріший, а тому і прийнятніший для щоденного користу
вання. Але це, звичайно ж, за умови, що до природного розвитку не втручаються 
сторонні, позамовні чинники.

В Україні до запровадження 1918 року григоріанського календаря доволі актив
но послуговувалися ще однією оригінальною назвою — Касянів рік, яку фіксують 
«Словарь української мови» за редакцією Бориса Грінченка, Російсько-ук
раїнський словник Уманця і Спілки та деякі інші тогочасні українські словники.

Походження такої назви більшості з нас сьогодні не зовсім ясне, тож удамося до 
історико-етнографічної довідки. Річ у тому, що за юліанським календарем день пре
подобного Касіяна (або по-іншому — Кас’яна, Касяна) припадав саме на 29 лютого. 
У народних приповідках і легендах Київщини й Лівобережжя цього святого зобра
жали понурим, злим чоловіком. «Чому ти Касіяном дивишсяі» — казали дітям, що 
позирали на людей з-під лоба. В одній із легенд, записаній на Харківщині, преподоб
ний Касіян нагадує казкову особу «з довгими віями аж до землі»: «...У Касіяна такі 
довгі брови і вії, що він нікого не бачить. Один раз на чотири роки Касіян підіймає 
свої вії і дивиться понурими очима. Лихо тому, на кого він гляне: гляне на людей — 
мруть люди, гляне на тварин — дохнуть тварини, гляне на поля — все сохне...» Як 
стверджує Олекса Воропай у книжці «Звичаї нашого народу», оцей образ святого 
Касіяна використав Микола Гоголь у своїй повісті «Вій».

Ще й дотепер забобонні люди вірять у нещасливість, несприятливість пере- 
ступних років для різноманітних починань, зокрема й для шлюбів, хоча мало хто 
нині може гаразд пояснити, звідки таке повір’я взялося.

Нам лишається тільки сподіватися, що із завершенням 2000-го, високосного, 
переступного, а по-давнішому — Касянового року переступимо межу всіх наших 
скрут, і, нарешті, життя українців зміниться на краще.
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