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Сто років тому на сторінках авторитетного європейського славістичного журна-
лу була опублікована стаття академіка Олексія Шахматова (1864-1920), присвячена 
кельто-слов’янським мовним зв’язкам1. Тема, яку підняв видатний російський уче-
ний, була на той час цілком новою та не розробленою, що викликало досить стри-
ману й навіть скептичну реакцію наукової громадськості. Тим не менш, упродовж 
наступних ста років до вивчення кельто-слов’янських мовних зв’язків звернулася 
ціла низка лінгвістів2. У 2005 році було засноване наукове товариство Societas Celto-
Slavica, яке об’єднує переважно кельтологів зі слов’янських країн. На п’яти коллок-
віумах, які проводилися в Ірландії, Росії, Хорватії, Польщі та Чехії, неодноразово 
підіймалася проблематика етнокультурних зв’язків кельтських та слов’янських на-
родів. Даною публікцією хотілося б насамперед дати оцінку внеску О.О. Шахма-
това у дослідження кельто-слов’янських зв’язків, розкрити сучасний стан наукової 
розробки даної теми, а також висловити деякі міркування стосовно можливого іс-
торико-культурного контексту, в якому мали місце контакти носіїв кельтських та 
слов’янських діалектів.

Перше ніж перейти до розгляду зазначених питань, необхідно підкреслити, що 
можливості дослідження кельто-слов’янських етнокультурних контактів суттєво 
обмежуються двома обставинами. По-перше, між сходженням з історичної арени 
кельтських народів, які були підкорені римлянами, даками та германцями на рубежі 
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ер, та появою перших достовірних згадок про слов’ян у писемних джерелах існує 
майже півтисячолітня хронологічна лакуна. До середини І тис. н.е. праслов’яни фік-
суються тільки за даними археології, які не мають однозначної етнічної інтерпрета-
ції. По-друге, майже нічого не відомо про кельтські мови та діалекти, які принаймні 
до рубежу н.е. були поширені у Центральній та Східній Європі, тобто у тих регіо-
нах, де могли розгортатися контакти між кельтами та праслов’янами. Ці обставини 
роблять гіпотетичною практично будь-яку спробу виявлення кельто-слов’янських 
зв’язків. Тим не менш, дані мовознавства дають підстави вважати, що такі зв’язки 
все ж таки мали місце у минулому.

Перші кельтські етимології праслов’янських слів було запропоновано 
О.О. Шахматовим у згаданій вище статті. В цілому він наводить  32 етимології, у 
тому числі: bojarinъ “боярин” (д.-ірл. boaire, ‘вільний власник худоби’); braga “бра-
га” (ірл. brach, broich ‘солод’; валл. brag ‘солод’); bykъ “бик” (кельт.  *buokkô ‘ко-
рова’); *čekrižiti “чекрижити” (кельт. ko- й  krīgâ ‘межа’); čętъxulъ “протоспафарій, 
високопоставлений сановник”  (кельт. kentu-); čigotъ “спафарій, сановник”  (кельт. 
діал. *kīgotos ‘м’ясник’); drogi “дроги” (ірл. droch ‘колесо’); jakъ “міцний, здоровий” 
(кельт. jakkos ‘здоровий, міцний’); jabłъko “яблуко”  (кельт.  aballos  ‘яблуко’);  kłasti 
“класти” (кельт. kladô ‘вдаряю’); klĕtъ “кліть” (кельт. kleito-; ірл. сlíath ‘плетена ого-
рожа, решітка’); kobъ “гадання, добре знамення”  (кельт. kobo-  ‘перемога’); kotъcъ 
“маленька хата”  (ірл. coit ‘хата’); kostr-  “костер”  (ірл. cass ‘волосся, яке в’ється’); 
kъrgъ “корма” (ірл. curach ‘корабель’); košula “сорочка” (д.-ірл. cassal ‘верхній одяг’); 
łuda, łudítъ “лудити” (кельт. loudiâ; ірл. luaide ‘лудити’); lęda “необроблена земля” 
(кельт. landâ ‘вільний простір’); lĕto “рік” (кельт. lētos ‘свято, святоковий день’); lĕska 
“ліщина” (кельт. vleskâ ‘прут’); mog “могутній” (Mogons, галльський теонім); otъcъ 
“батько, отець” (ірл. aithech ‘чоловік’); słūga “слуга” (ірл. slóg, slúag ‘загін, військо’); 
skokъ “скакати” (кельт. skak-  ‘скакати’); snad-  “снасть” (кельт. snad ‘покрій’); ščītъ 
“щит”  (кельт. skeitos ‘щит’); tatъ “тать, злодій”  (кельт. tâtis ‘злодій’); tĕsto “тісто” 
(кельт. taisto ‘тісто’); tъłkъ “говір” (кельт. tlukôr ‘говорю’); vałъ “вал, огорожа” (кельт. 
vâlo, ірл. fál ‘вал, стіна’); vłatъ “влада” (галл. vlatos ‘пан (частка в антропонімах)’, 
д.-ірл. fl aith ‘володар’). 

Нині вважається, що фонетична схожість більшості згаданих кельтських та 
праслов’янських слів є випадковою. Деякі терміни, на які звернув увагу О.О.Шах-
матов, або належать до спільної індоєвропейської спадщини, або потрапили до 
кельтських та слов’янських мов незалежним шляхом. Перевірку часом витрима-
ли лише деякі з етимологій російського дослідника. Так, В.В.Мартинов, а згодом 
П. Стальмашчик та К.Т. Вітчак підтримали ідею щодо кельтського походження 
праслов’янського слова кліть3. Відомий фахівець з кельтських мов В.П.Калигін, під-
ходи якого відзначалися виваженістю та обережністю, визнавав можливість запози-
чення з кельтських мов слів вал, літо (від кельт. *lati- ‘день’) й тать4. К.М.Тищенко 
звертає увагу на близькість слов’янського «слуга» кельтським формам, зокрема 
галльському етноніму Catu-slugi5. Справді, кидається у вічі семантична близькість 
кельтського *slougo-s ‘воїни’ та середньовічного українського слова слуги, яке 
означало насамперед військове служіння (пор.: особливі категорії руської шляхти 
– князі-слуги та бояри-слуги). 



У повоєнний час додаткові кельтські етимології були запропоновані радянськи-
ми славістами. О.Н. Трубачев першим намагався обгрунтувати науковий метод за 
яким можна виявити кельтські запозичення у праслов’янській лексиці. Він вважав, 
що т. зв. кентумні елементи у слов’янських мовах, які належать до сатемної групи, 
походять з кельтських мов. Для прикладу дослідник наводив слова кінь та корова, 
що, на його думку, походять від кельтських kankos ‘кінь’ та carvos, ‘олень’6. В. Мар-
тинов наполягав на кельтському походженні таких праслов’янських слів як bagno 
“багно, болото” (пракельт. *bōgan ‘болото’), jama “яма” (д.-ірл. úam ‘яма, печера’), 
br’uxo “брухо, живіт” (кельт.  *briuso, д.-ірл.  brú ‘черево’), sadlo “сало” (пракельт. 
*sald-, ірл. saill, sall ‘сало, солонина’), tragъ “крок” (ірл. traig ‘нога, ступня, крок’), 
korsta “короста” (кельт. *kars ‘шкіряна хвороба’) й sĕta “скорбота” (пракельт. saitu 
‘страждання, праця’)7. Нещодавно, дослідник припустив, що слов’янське колтун 
“довге жорстке волосся на голові у чоловіка” походить від етноніму “кельти”, 
адже відомо, що кельти мили волосся вапняним розчином, від чого воно ставало 
жорстким та настовбурченим8. Зазначимо, що з історико-етнологічної точки зору 
ця гіпотеза не може бути прийнята, адже нині встановлено, що слово “кельти” є 
насамперед грецьким історіографічним терміном9. Незважаючи на походження з 
кельтських мов й певні ономастичні паралелі (наприклад, галльський антропонім 
Celtillus) сьогодні немає підстав вважати, що даний термін використовувався власне 
кельтами (а тим більше східною частиною кельтського етнокультурного масиву) як 
самоназва.

Серед сучасних дослідників до теми можливих кельтських запозичень у 
слов’янських мовах звертались польські лінгвісти П. Стальмашчик та К.Т. Вітчак. 
Наукова цінність їхньої спільної праці полягає насамперед у виділенні чітких кри-
теріїв для виявлення кельтських запозичень у слов’янських мовах. “Характерною 
рисою всіх кельтських діалектів є втрата індоєвропейського лабіального *p. Цей 
процес включає перехідний стан -h й проявляється тільки в певних залишкових по-
зиціях, наприклад перед *s й *t. Втрата *p є тим процесом, який відрізняє кельтські 
мови, адже він не зустрічається в жодній іншій кентумній мові.  ...  З метою іден-
тифікації кельтських запозичень у праслов’янській мові необхідно, таким чином, 
виявити слова, які б демонстрували втрату *p й, у той же час, збереження індоєв-
ропейських дорсо-палатальних приголосних (наприклад, *k, *g, *gh)”10. На думку 
дослідників, даним критеріям відповідають такі праслов’янські слова як *krovъ 
“покрівля” (від кельт. *kra(w)os), *smrьkъ “смерека” (від кельт. *smrikos) *kъmotrъ 
“наставник, хрещений батько” (від кельт. *komătros), а також деякі інші. 

В останні роки було опубліковано кілька досліджень кельто-слов’янських мов-
них зв’язків відомого чеського індоєвропеїста В.Блажека. Звертає на себе ува-
гу припущення щодо кельтського походження слов’янського теоніму *Mokošь 
(від кельт.  *Makasiā, д.-ірл. Macha, богиня війни), який традиційно пов’язується 
з праслов’янським *mok-, *mokrъ “мокрий, мокнути”11. Слід зазначити, що в уяв-
леннях слов’ян-язичників Мокош асоціювалася з силами плодючості, але, водно-
час, могла репрезентувати вороже до людей начало, що зближує її образ з ірланд-
ською богинею. В. Блажек висловив також гіпотезу щодо можливого кельтського 
походження низки інших слов’янських релігійних термінів та образів. Серед них 
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праслов’янське *rota “клятва”  (від галльськ. ratet ‘гарантує, обіцяє’, д.-ірл.  ráth), 
образ та ім’я напівлегендарного чеського героя Пшемисла (співставляється з 
персонажем валлійського епосу Пуйлом), а також східнослов’янського теоніму 
*Dažьbogь (ймовірно від кельт. *dago-dēuo ‘добрий бог’, д.-ірл. Дагда)12. Викликає 
значний інтерес остання етимологія, адже ірландський Дагда згадується з епітетом 
“Батько всіх”, тоді як Дажбог у слов’ян, ймовірно, теж вважався першопредком. 
Зокрема, у “Слові о полку Ігоревім” русичі названі “Дажбожими онуками”13. При-
вертає увагу публікація В. Блажека стосовно ймовірного кельтського походження 
праслов’янського *komonjь “кінь”  (звідти давнє українське “комонь”) від кельт. 
*kammanios ‘кінь для їзди верхи’14. Слід додати, що у балтських мовах, носії яких 
були тісно пов’язані з праслов’янами, деякі конярські терміни також можуть мати 
кельтське походження15.

Загалом, можна зазначити, що корпус кельто-слов’янських паралелей, які можуть 
пояснюватися безпосередніми контактами кельтських та праслов’янських племен, 
представлений на сьогоднішній день приблизно двома десятками слів. Безперечно 
не всі етимології є надійними, однак відкидати їх повністю навряд чи є доречним. У 
зв’язку з цим принципового значення набуває питання щодо історичних обставин, 
за яких могли відбуватися контакти двох метаетнічних спільнот.

О.О. Шахматов у своїй статті писав, що ці контакти розгорталися в басейні р.Вісли 
та у Прибалтиці, де сусідами праслов’ян були нібито кельтомовні племена венедів. На 
користь цієї гіпотези дослідник наводив приклади топонімів, які, на його думку, мали 
кельтське походження. Серед останніх О.О. Шахматов згадує, наприклад, назви р. Ні-
ман та м. Рига. Лінгвісти цей висновок не підтримали, до того ж він суперечив наявним 
на той час археологічним даним. Лише через півстоліття, у 60-70 роки ХХ ст., висновки 
російського лінгвіста частково підтвердилися дослідженнями польських археологів. 
Виявилося, що давні кельти насправді оселялися на землях Верхньої та Нижньої Сіле-
зії, на верхній Віслі у Малопольщі, проникали далеко на північ – до Куявії, а можливо 
й на узбережжя Балтики. Переконливим свідченням цього стали близько сотні кельт-
ських інгумаційних поховань у районі Вроцлава, група поселень у Верхній Сілезії, ве-
лика кількість пам’яток тинецької групи латенської культури навколо Кракова тощо16. 
Деякі з цих свідчень були знайдені ще до появи роботи О. Шахматова, як наприклад, 
два кельтських похованя з с. Івановіце біля Кракова, виявлені у 1911 р. Але публікувати 
їх почали з кількадесятилітнім запізненням. 

На території Польщі кельти проживали ізольованими анклавами, які поступо-
во асимілювалися місцевим населенням – носіями пізньолужицької, поморської, а 
згодом й пшеворської культур. Остання з перелічених належить до кола так званих 
латенізованих культур, тобто таких, які зазнали потужного впливу латенської куль-
тури кельтів Центральної Європи. Я. Розен-Пшеворська17 та В.В. Сєдов18 дотриму-
валися думки про слов’янську належність пшеворської культури. Проте, сьогодні 
все більше дослідників схиляється до того, що носіями пшеворської культури були 
східні германці, які асимілювали кельтські анклави на території Польщі й запозичи-
ли численні елементи їхньої культури19. Цілком можливо, що у складі пшеворської 
культури міг бути певний праслов’янський компонент, водночас більш ймовірне тло 
для кельто-слов’янських контактів може становити зарубинецька культура ІІ ст. до 



н. е. – І ст. н. е., яка теж належить до кола латенізованих. Вплив кельтів у цій культу-
рі відзначається у сфері ремісничих технологій, костюму та поховального обряду20. 
У римський час пізньозарубинецькі старожитності стали основою для формування 
київської археологічної культури, що згодом органічно трансформувалася у власне 
слов’янські пам’ятки раннього середньовіччя.

Коло латенізованих культур залишається на сьогоднішній день найбільш віро-
гідним ареалом можливої зустрічі носіїв кельтських мов та праслов’ян. Це при-
пущення додатково підтверджується ще й тим, що слов’яни вперше з’являються на 
сторінках історичних джерел під етнонімом “венеди”, який справді широко пред-
ставлений в кельтській та іллірійській ономастиці (наприклад, кельтське плем’я 
Veneti на узбережжі Атлантики, окремий зниклий етнос з такою ж назвою на пів-
ночі Італії, кельтське поселення Vindobona, сучасний Відень, або галльське плем’я 
Vindelici). Водночас, з версією про латенізовані культури як можливе місце зустрічи 
кельтів та слов’ян недостатньо добре узгоджуються дані мовознавства. Зокрема, 
враховуючи, що практично вся технологічна база пшеворської та зарубинецької 
культур була запозичена у кельтів (носіїв латенської культури), логічно було б очі-
кувати проникнення відповідної кельтської термінології до праслов’янської лекси-
ки. Однак серед кельтських запозичень ремісничих термінів практично немає. Чи 
не єдиний виняток становить чеська назва ковальського горна vyhen (кельт. *vygnь), 
на яку звертає увагу І. Нємєц21. При цьому інші важливі терміни металургійної та 
ковальської справи – праслов. *gъrnъ, *moltъ, *kladivo, на думку дослідника, мають 
італійське походження. Швидше за все, вони потрапили до слов’янських мов з лек-
сикону ремісників римських провінцій.

Цей факт змушує замислитися щодо інших можливих історико-культурних 
контекстів кельто-слов’янських контактів. На час появи слов’ян на сторінках іс-
торичних джерел кельтські діалекти все ще залишалися живими у західних про-
вінціях Римської імперії, а також у Галатії в Малій Азії. Цей факт засвідчують 
галльські лапідарні написи побутового характеру  III-IV ст., а також згадки піз-
ньоримських авторів – Св. Ієроніма, Сульпіція Севера та деяких інших22. В серед-
ині III ст., в період глибокої політичної та економічної кризи Римської імперії, в 
її західних провінціях спостерігається явище так званого “кельтського ренесан-
су”23. В образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві відроджуються 
притаманні традиціям давніх кельтів образи відділеної від тіла голови, фігури 
богів зі схрещении ногами, своєрідні зображення тварин тощо. На керамічних 
посудинах відроджується латенський орнамент або його окремі елементи, які зо-
всім не використовувалися упродовж кількох століть. Сама гончарна майстерня 
у цей час починає називатися кельтським словом avotis. До кельтських зразків 
звертається будівельна техніка римської Галлії24. У другій половині ІІІ ст. на міс-
ці храмів римських та східних божеств будуються галльські святилища. Тоді ж 
частішають згадки про друїдів – після трьохсотлітньої офіційної заборони вони 
знову з’являються у Галлії  (SHA.  XXX.  14).  У міському середовищі, як про це 
свідчать епіграфічні пам’ятки, упродовж ІІІ ст. у кілька разів зростає число носіїв 
суто кельтських імен, або подвійних, кельто-римських. В окремих регіонах їх кіль-
кість сягала 75% 25.
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У  260  році у Галлії імператором було проголошено римського воєначальника 
Марка Кассіана Латінія Постума. Він відкинув германців за Рейн, укріпив кордони, 
забезпечив фактичну незалежність західних провінцій від Риму й створив так звану 
“Галльську імперію”, яка більше десяти років видавалася оазою процвітання на тлі 
загальної кризи. Постум використовував “кельтський ренесанс” з метою укріплення 
своєї влади, всіляко підтримуючи місцеві традиції та навіть заохочуючи до них на-
селення. Це добре видно на матеріалах монетного карбування “Галльської імперії”, 
які демонструють яскраві ремінісценції кельтських традицій. Після смерті Постума 
у 268 р. його політику продовжували наступники – Марій, Вікторін, Езувій Тетрік 
(останній носив суто кельтське ім’я).

Ми не випадково зупинилися на питанні “кельтського ренесансу” у західних 
провінціях Римської імперії, адже наприкінці ІІІ та у  IV ст. в середовищі варвар-
ських племен Центральної Європи також спостерігається певне повернення до зви-
чаїв і традицій, характерних для латенської культури та культур «кельтської вуалі». 
В цей період більшу частину території України займала черняхівська археологічна 
культура. Її виникнення пов’язують із пересуваннями готів та інших германських 
племен, до яких долучилися нащадки пізніх скіфів, сарматські племена язигів, аор-
сів, роксоланів. Помітний компонент черняхівського населення становили вихідці з 
римських провінцій. У Верхньому Подністров’ї та на Західній Волині до творення 
черняхівської культури долучилися слов’яни26.

За спостереженнями М.Б. Щукіна, у поховальному обряді носіїв черняхівської 
культури з’являється звичай тілопокладення зі зброєю, який раніше був поширений 
у центральноєвропейських кельтів. Повернення до латенських форм і технологіч-
них прийомів спостерігається у виробництві прикрас (зокрема, фібул), зброї27. Ви-
готовлена на гончарному крузі кераміка, яка широко представлена у черняхівському 
речовому комплексі, наслідує римську провінційну terra sigillata, яка у свою чергу 
сформувалася під впливом кельтської ремісничої традиції. Більше того, як зазначає 
М.Б. Щукін, ціла низка типів черняхівських посудин «на диво нагадує кельтську, 
сіру лощену, кераміку»28. Кельтське походження, на його думку, мав двоярусний 
черняхівський горн для випалення кераміки, який складався з топки та верхньої 
камери для завантаження посуду. Горни такої конструкції почали застосовуватися 
кельтами ще у ІІІ ст. до н.е., а на рубежі нашої ери вони поширилися у римських 
провінціях від Британії до Румунії. Таким чином, гончарні традиції черняхівської 
культури пов’язують саме з вихідцями з римських провінцій, конкретно – з рома-
нізованим населенням придунайських регіонів, у складі якого вагомий компонент 
складали й асимільовані нащадки кельтів.

Є підстави вважати, що разом із готами на українські землі проникла й певна кіль-
кість нащадків давніх кельтів, які опинилися поза межами імперії. Принаймні так до-
зволяють вважати результати антропологічного дослідження могильника черняхівської 
культури Чернелів-Руський на Тернопільщині. Вони засвідчили, що домінуючий мор-
фотип похованих на цьому могильнику чоловіків характерний також для тілопокладень 
латенської культури Австрії, Чехії, Словаччини, Угорщини й навіть Великої Британії29. 
Характерно, що від нього значно відрізняється жіночий тип цього та інших західно-
українських могильників черняхівської культури, з яким генетично пов’язане середньо-



вічне населення  києво-руської доби30. Іншими словами, за антропологічними даними в 
період існування черняхівської культури у Верхньому Подністров’ї відбулося змішання 
слов’янського населення з нащадками центральноєвропейських кельтів, діалекти яких 
все ще могли зберігати суттєвий кельтський компонент.

Припущення щодо проникнення на землі України певних нащадків кельтомов-
ного населення у пізньоримський час узгоджується зі згадками Йорданом та Пріс-
ком Панійським у Північному Причорномор’ї етнонімів Boisci та Itimari, які мають 
надійно встановлену кельтську етимологію31. У Певтінгеровій мапі (VII.5) згадуєть-
ся словосполучення Tanasis Galatiae, а візантійські джерела називають “Галатією” 
Меотійське озеро, тобто Азовське море. Щоправда, у даному випадку не виключена 
помилка переписувача або інтерполяція. Требеллій Полліон, розповідаючи про на-
пад племен Північного Причорномор’я на римські провінції у 269 р., серед готів, 
герулів, гепідів та певкінів згадує також певних кельтів [Celtae] (SHA. XXV. 6. 2). 
Нижче, серед трофеїв імператора Клавдія Готського, який переміг варварів, По-
лліон відзначає величезну кількість захоплених римлянами “славетних кельтських 
кобилиць” [equarum, quas fama nobilitat, Celticarum] (Ibid. 9. 6)32. А.И. Фалілеєв не 
виключає, що певна група кельтомовного населення, до якої входили боїски [Boisci] 
та ітімари [Itimari], могла співіснувати з германцями у Центральній Європі, звідки 
згодом переселилася в район Меотіди33. Можна згадати також, що у ІV ст., на тери-
торії Центральної Європи згадується одне з готських племен, назва якого (Victohali) 
також ймовірно має кельтське походження (Amm. Marc. XVII. 12. 19). М.Ю. Рахно 
звертає увагу на свідчення Кассіодора (Variae I, 38; III, 34; IV, 12, 46), який згадує 
явно кельтські за походженням імена знатних готів Boio та Marabadus. Цікаво, що 
кельтське ім’я Маробод у І ст. н. е. носив ватажок маркоманнів – германського пле-
мені, яке асимілювало кельтський етнічний конгломерат бойів у Богемії. На думку 
М.Ю. Рахна, у глосарії мови кримських готів  XVI  ст. також присутні характерні 
кельтизми, яких немає в інших германських мовах34.

Не можна оминути увагою ще одну гіпотезу щодо локалізації кельто-слов’янських 
етнокультурних контактів. Ще в середині ХІХ ст. була висловлена думка, згідно якої 
ці контакти були відображені у Повісті врем’яних літ, де згадується про волохів, які 
захопили землі дунайських слов’ян:

“...Од племені таки Яфетова, постав народ слов’янський  –  так звані норики [в 
оригіналі вжито нарци  –  Г. К.], які є слов’янами  ...  Коли ж волохи найшли на 
слов’ян на дунайських, і осіли між них, і чинили їм насильство, то слов’яни 
ті, прийшовши, сіли на Віслі  ...  [а інші], прийшовши, сіли по Дніпру”35.
На думку П.І. Шафарика, під літописними волохами слід розуміти кельтів36. 

Основним аргументом на користь цього припущення є зв’язок етнонімів волохи та 
вольки. Остання назва належала групі кельтських племен (Volcae), які зафікссовані 
античними джерелами у долині р. Ербо в Іспанії, на півдні Галлії, у Моравії, під 
час нападу кельтів на Грецію у 279 р. до н. е., а також у Малій Азії, куди кельти по-
трапили після цього нападу. У германських мовах етнонім Volcae перетворився на 
слово *Walhōz, “чужаки”, яким германці називали усіх іноземців. Звідти походять 
назви валлійців у Британії, що самі себе називають “кімри”, валлонів – франкомов-
них бельгійців, а також Walland – назва Франції у середньовічних скандинавських 

Слов'яни і кельти ...                                                                                                 9



10                                                                                                Геннадій Казакевич

джерелах. Це слово прижилося й серед слов’ян (згадаймо Валахію, застарілу назву 
Молдови, польську назву Італії – Włochy тощо).

“Волоську” версію кельто-слов’янських контактів підтримали О.Н.Трубачов, 
В.В. Мартинов, К. М. Тищенко37  та деякі інші мовознавці. За версією О.Н.Трубачова, 
наведений вище пасаж ПВЛ про волохів слід тлумачити наступним чином. Літопис-
ні нарці  – це Norici, кельтське плем’я, зафіксоване античними письменниками на 
території сучасної Штирії та Карінтії. Вони напали на слов’ян і зрештою витіснили 
їх з Подунав’я в бік Вісли та Дніпра. Слов’яни, відступаючи, потягли за собою й 
кельтів, яких вони називали волохами, а грецькі письменники – неврами. Етнонім 
неври, на думку О.Н. Трубачова та О.С. Стрижака, є кельтським за походженням 
(пор.: назву кельтського племені Nervii у Північній Галлії, від якої походить гід-
ронім Н’євр). О.С. Стрижак, який спеціально досліджував етнонімію геродотової 
Великої Скіфії, пішов іще далі, виводячи з кельтських мов назву сусіднього племе-
ні – будинів (д.-брет. bodin ‘військо’)38. Геродот, повідомляє, що за землями неврів 
простягається незаселена пустеля й нібито неври одного разу були змушені поки-
нути свої землі внаслідок небувалої навали змій. Далі він зазначає, що кожен невр 
щороку перетворюється на вовка. Сам Геродот цим пліткам не вірив, хоча вважав 
неврів чаклунами (Herod. IV. 105). На думку О.Н. Трубачова, легенда перетворен-
ня неврів на вовків свідчить про їхній зв’язок із кельтами-вольками, етнонім яких 
означає буквально “вовки”39.

Незважаючи на деякі інтригуючі моменти, гіпотеза щодо зв’язку літописних 
волохів, геродотових неврів та кельтського племені вольків має численні слабкі 
місця. По-перше, вона не знаходить підтвердження на археологічному матеріалі. 
Мілоградська археологічна культура, з носіями якої традиційно пов’язують неврів, 
справді зазнала впливу гальштатсько-латенских старожитностей, однак характер 
цього впливу не дає підстав говорити про якісь значні міграції кельтів з Подунав’я 
до Полісся. По-друге, Геродот описував неврів у середині V ст. до н. е. й після нього 
ця етнічна група згадується лише у римській художній літературі поза будь-яким 
хронологічним контекстом. Кельти ж з’являються на Дунаї не раніше середини 
IV ст. до н. е., а перші згадки про вольків датуються початком ІІІ ст. до н. е. По-
третє, ще О.О. Шахматов звернув увагу на те, що “в першоджерелі літопису йшлося 
тільки про волохів, які зіткнулися з мадярами в кінці ІХ ст. після Р.Х.”40, тобто май-
же через тисячу років після зникнення будь-яких кельтів з політичної карти Бал-
канського півострова. На думку О.О. Шахматова,   “волохами” слов’яни називали 
романські народи, а під літописними волохами слід розуміти армію франків Карла 
Великого та італійські війська його сина Піпіна, які складалися з ломбардів та ал-
леманів. Наприкінці VIII ст. вони зруйнували Аварський каганат і підкорили дунай-
ських слов’ян. Лише у другій половині IX ст. прихід угорців призвів до “вигнання 
волохів”. Як зазначає О.О. Шахматов, “нашестя волохів на дунайських слов’ян, на 
думку укладача Сказання про слов’янську грамоту, призвело до розселення слов’ян: 
насправді ж воно призвело до політичного відокремлення слов’янських племен, до 
їхнього політичного зростання, пов’язаного з поширенням на той час серед них 
уявлення про королівську владу”41. Таку інтерпретацію літописного свідчення про 
волохів можна вважати цілком обгрунтованою. 



З огляду на це, викликає сумніви постульований деякими дослідникми зв’язок 
між волохами (ніби-то кельтами) та слов’янськими жерцями-волхвами42. На думку 
автора даної розвідки, волхвів (та їхнього божественого покровителя Велеса) ло-
гічніше пов’язати з індоєвропейським *wel- ‘бачити’. Ця форма часто зустрічається 
у індоєвропейській жрецькій термінології. Зокрема, від неї походить назва однієї 
з жрецьких категорій ранньосередньовічної Ірландії (fi li), а також ім’я впливової 
германської віщунки І ст. н.е. Веледи. Водночас, хоча назва волхвів з кельтами, 
швидше за все, безпосередньо не пов’язана, не можна не відзначити дивовижну 
типологічну подібність свідчень писемних джерел щодо жрецької організації ста-
родавніх кельтів та слов’ян. Для прикладу наведемо цитати Гельмольда про жерців 
західних слов’ян, Ібн-Русте про давньоруських знахарів, а також Діона Хризостома 
про кельтських друїдів:

“Король є у них [руянів або ранів  –  Г.К.] у меншій пошані, ніж жрець. Адже той 
пильно з’ясовує відповіді [божества] і тлумачить те, що пізнає у гаданнях. Він від 
вказівок гадання, а король і народ від його вказівок залежать”43. 
“У них [русів – Г.К.] є знахарі, вони панують над їхнім царем, ніби господарі, вони 
наказують їм приносити у жертву творцеві те, що забажають з жінок, чоловіків, табу-
нів коней; якщо накажуть знахарі, ніхто не можу запобігти ввиконання їх наказу”44.
“І без них [друїдів – Г.К.] не було дозволено царям ані робити щось, ані приймати 
будь-які рішення, так що у дійсності вони керували, царі ж, які сиділи на золотих 
тронах і розкішно пирували у великих палацах, ставали помічниками й виконавцями 
їхньої волі”45.
Функції та статус жрецьких прошарків кельтів та слов’ян справді мають чима-

ло спільних рис, хоча швидше за вся ця спільніть є все ж таки типологічною, а 
не генетичною, адже доказів вторинності походження волхвів по відношенню до 
кельтських друїдів явно недостатньо. Сказане, однак, не заперечує можливості за-
позичення праслов’янами певних елементів кельтської духовної культури. Зокре-
ма, привертає увагу культовий центр, який діяв на горі Шленжа (718 м) неподалік 
від м. Вроцлав, а також на прилеглих горах  –  Радуні  (572  м) та Горі Костюшки 
(415 м). Верхів’я цих гір були оточені огорожами овальної форми з камінних брил. 
На Шленжі існувало природне водоймище, наповнюване дощовою водою, де були 
знайдені численні бронзові вироби, а також лужицька, латенська й ранньосеред-
ньовічна слов’янська кераміка. Найцікавішими об’єктами на території святилища 
були п’ять монументальних кам’яних статуй (два “вепри”, “монах”, “гриб” й “дама 
з рибою”), які знаходять паралелі серед витворів кельтського мистецтва46. Важли-
вим є те, що святилище, яке почало функціонувати у латенський час, продовжувало 
використовуватися до ХІ ст. В.В. Сєдов припускав також вплив кельтської сакраль-
ної архітектури на храмове будівництво балтійських слов’ян47. Не відкидаючи такої 
можливості, все ж необхідно зазначити, що ареали проживання батійських слов’ян 
та кельтів ніколи не перетиналися.

Загалом, якщо подивитися на століття наукових пошуків кельто-слов’янських 
етнокультурних контактів, можна побачити шлях спроб і помилок, інтуїтивних 
припущень, більшість з яких не витримувала критики опонентів. Однак деякі гі-
потези поступово здобували додаткову аргументацію й сьогодні можна впевнено 
стверджувати, що певні контакти між кельтами та праслов’янами все ж таки мали 
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місце, хоча вони й не були настільки масштабними, як це видавалося окремим до-
слідникам. Співставлення мовних та археологічних даних дозволяє виокремити два 
найбільш вірогідних історико-культурних сценарії за якими могли розгортатися 
кельто-слов’янські мовні контакти. Згідно першого із них, місцем зустрічі носіїв 
кельтських діалектів були ареали латенізованих археологічних культур на території 
сучасної Польщі та України. Однак, на думку автора даної розвідки, більш ймо-
вірними були контакти слов’ян з асимільованими нащадками історичних кельтів в 
період Великого переселення народів.

Внесок Олексія Шахматова полягав насамперед у тому, що він вперше на сер-
йозному науковому рівні здійснив постановку проблеми взаємодії носіїв кельтських 
та слов’янських мов, а також вказав одне з ймовірних місць, де такі контакти мо-
гли розгортатися. Сьогодні можна впевнено говорити про те, що вивчення кельто-
слов’янських контактів продовжиться у наступні роки й, не виключено, принесе 
нові цікаві результати.   
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Казакевич Генадій. Слав'яни і кельти: в пошуках історичного контексту мов-
них контактів

З часу, коли 1912 р. Олексій Шахматов висловив гіпотезу щодо можливих кельто-
слов'янских контактів, були різні спроби її підтвердити чи спростувати. Сучасні 
лінгвістичні дослідження  підтверджують існування подібних контактів в мину-
лому. В статті запропоновано два можливих історико-культурних сценарія кельто-
слов'янських контактів. Так, кельти могли контактувати з предками слов'ян в ареалі 
пшеворської або зарубинецької культур пізнєлатенського часу. Або ж, слов'яни могли 
контактувати з нащадками центральноєвропейських кельтів, в середовищі яких мо-
гли зберігатись кельтські мовні елементи, в добу Великого переселення народів. На 
користь цієї точки зору свідчать антропологічні й ономастичні дослідження останніх 
років. 

Ключові слова: кельто-слов'янскі контакти, антропологічні та ономастичні дослі-
дження

Казакевич Геннадий. Славяне и кельты: в поисках исторического контекста 
языковых контактов

С того времени как в 1912 году Алексей Шахматов выдвинул идею о возможных 
кельто-славянских контактах, делались различные попытки подтвердить или опро-
вергнуть ее. Современные лингвистические иссследования  подтверждают существо-
вание подобных контактов в прошлом. В данной статье предложено два возможных 
историко-культурных сценария кельто-славянских контактов. Согласно одному из 
них, кельты могли контактировать с предками славян в ареале пшеворской или за-
рубинецкой культур позднелатенского времени. В то же время, славяне могли кон-
тактировать с потомками центральноевропейских кельтов, в среде которых могли 
сохранится кельтские языковые елементы, в эпоху Великого переселения народов. 
К этой точке зрения склоняют антропологические и ономастические исследования 
последних лет.

Ключевые слова: кельто-славянские контакты, антропологические и ономастичес-
кие исследования

Kazakevich Gennadiy. The Slavs and the Celts: in Search for Historical Context of 
the Linguistic Links 

From 1912 when A. Schakhmatov put forward an idea of possible contacts between the 
Celtic-speaking and Proto-Slavic population various attempts were made in order to prove 
or reject it. Recent studies by V. Kalygin, A. Falileyev, P.Stalmaszczyk, K. T. Witczak, V. 
Blažek etc. may affi rm the existence of such contacts in the past. In the article two possible 
historical frameworks for Celtic and Slavic linguistic links are proposed. According to the 
fi rst one the contacts between the Celts and the Slavs could have taken place in the area of the 
Przeworsk and Zarubyntsi cultures of the late La Tène period. Considering the fact that the 
distinction of the Slavic ethnic component in those cultures may be problematic, an author 
argues that the Slavs could have contacts with the ancestors of the Central European Celts 
during the Age of Migrations (as it is shown in the anthropological studies by T. Rudych). 
It is possible that among that “Post-Celtic” population some Celtic linguistic elements 
survived (note the Celtic-looking ethnicons Celtae, Boisci, Itimari which were mentioned 
by late Roman sources in the North Pontic area).

Key words: Celtic-speaking and Proto-Slavic population, the anthropological studies



Більш ніж сто років тому М. Грушевський писав, що становище удільних кня-
зів супроти великого князя в Великому князівстві Литовськім належить до тих 
невияснених місць, якими, на жаль, досі так багата історія державного права сеї 
литовсько-руської держави1. М.Довнар-Запольський справедливо зауважив, що 
"обобщать эти отношения было бы рискованным: надо вспомнить ту сложную сеть 
междукняжеских отношений, которая установилась во второй половине XIV в. Ря-
дом с правом и обычаем действуют и личные отношения, устанавливаемые путем 
дипломатическим"2. З того часу питання права литовських князів на княжіння у 
землях Литовської держави фактично не просунулося.

Спробуємо з’ясувати як і коли литовські князі отримали свої княжіння, погляд 
самих князів на право володіти виділеними їм землями та ставленням до цього вер-
ховного правителя Литовської держави (віленського князя) у середині – другій по-
ловині XIV ст.

На думку низки дослідників, Литовська держава складалася з двох головних те-
риторіальних компонентів: власне етнічної Литви та земель Русі, що ввійшли до її 
складу шляхом приєднання, шлюбних контактів або завоювання3. Так, О. Галець-
кий та М. Любавський вважали, що згадані в актових джерелах землі Литви і Русі 
означали не етнічний, а політико-адмінистративний поділ. Під загальною назвою 
Литва розуміли не винятково етнічні литовські Аукшатію та Жемайтію, а, переду-
сім, Віленське та Трокське князівство із землями Чорної Русі (з містами Гродно, 
Новогрудок, Волковиськ, Слонім), колишнє Мінське та Мстиславське князівства, 
Берестейщину, Полісся та подніпровські волості між річками Березіна і Сож (Свіс-
лоч, Любошани, Бобруйськ, Пропойськ, Чечерськ, Горваль, Речиця, Брагін, Мо-
зир), що до входження у Литовську державу, на відміну від інших вищеназваних 
земель, не відігравали самостійної політичної ролі.

Русь, або так звані землі-анекси, складала низка колишніх князівств: Вітебське, 
Полоцьке, Новгород-Сіверське, Київське, Волинське і Подільська земля4. Такий по-
діл призвів до дуалістичного устрою Литовської держави із відповідними правовими 
наслідками, де власне Литва була гегемоном щодо руських земель5. Самі ж володіння 
Гедиміновичів умовно поділялися на дві групи: утворені на місці колишніх князівств 
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ПРАВО ЛИТОВСЬКИХ КНЯЗІВ
НА КНЯЖІННЯ 

напередодні Кревської унії

Владислав ГУЛЕВИЧ

Гулевич Владислав Петрович – головний спеціаліст Управління по зв’язках з органами 
місцевої влади та місцевими органами самоврядування Верховної Ради України.

Гулевич В., 2012. 



Русі, що мали свою тривалу окрему політичну історію (Полоцьке, Вітебське, Грод-
ненське, Київське та ін.) і довільно викроєні із земель великого князя (Керновсько-
Слонімське, Жеславське (Заславське / Ізяславське), Мстиславське тощо).

До смерті князя Гедиміна (Гедемінаса) (†1341 р.) Литовська держава підпоряд-
ковувалася єдиному великому князю литовському із центром у м. Вільно. Він один 
мав право розпоряджатися усіма землями Литви та Русі, що ввійшли до складу 
його держави6 . Проте після його смерті ситуація змінилася.

Спадкоємцем Гедиміна став його молодший син Євнутій (Яунутіс)7. Але взимку 
1344-1345 рр. старші брати Кейстут (Кястутіс) і Ольгерд (Альгєрдас) усунули його 
від влади, надавши йому у компенсацію дрібне Жеславське князівство. За згодою 
Кейстута8  на чолі держави став старший брат Ольгерд. Низка дослідників вважа-
ла Кейстута рівнозначним своєму старшому брату9 (а державну владу поділену 
між ними) або й фактично вищим10. Дехто з істориків вважали за можливе гово-
рити про певний дуумвірат чи діархію у їх зовнішньополітичних відносинах. Так, 
Ольгерд нібито контролював ситуацію у відносинах із північними, східними та 
південними сусідами – Лівонським Орденом, Великим князівством Московським 
(далі – ВКМ), Твер’ю, Псковом, Новгородом і Ордою, а Кейстут – з Тевтонським 
Орденом та мазовецькими князями. Окремі історики до цього тандему додавали й 
третього брата – Любарта, який з першої третини XIV ст. осів на Волині та, на їхню 
думку, нібито відповідав за ситуацію з Польським королівством11.

Більшість із нащадків Гедиміна титулувалися великими князями12.
Ольгерд залишив п’ять синів від першого шлюбу з кнг. Марією Ярославівною 

Вітебською. Вони отримали від батька свої княжіння: Федір у Ратно, Любомлі та 
Кобрині, Андрій на прізвисько Горбатий  –  у Полоцьку, Дмитро  –  у Брянську та 
Трубчевську, Костянтин13 – у Чернігові та Чарторийську, Володимир – у Києві14. На-
томість молодші сини від другого шлюбу з тверською князівною Уляною – Ягайло, 
Скиргайло, Корибут, Лугвен, Коригайло, Вігунт та Свидригайло (Швитригайла) 
– ще не мали власних княжінь15. Ягайло зайняв місце свого батька на литовському 
троні у травні 1377 р.16 

Окрім дітей Ольгерда свої княжіння мали ще й його брати чи їхні нащадки. 
Так, Кейстут Гедимінович володів Трокським князівством, до якого входили за-
хідні землі етнічної Литви, Гродненщина, Берестейщина, Підляшшя та Полісся. 
Діти Кейстута від першого шлюбу у свій час отримали від нього княжіння у бать-
ківських володіннях: Патірг – Гродно, Бутавт – Дорогичин, Войдат – Новогрудек, 
Войшвіл – Логойськ, а від другого – Вітовт (Вітаутас) отримав після брата Гродно 
та Берестя, Товтивіл  –  Новогрудок, а Жигимонт (Жигимантас) ще був неповно-
літній. Окрім них, свої княжіння мали Любарт Гедимінович – Волинь та численні 
нащадки Коріата Гедиміновича – Поділля17.

Крім старших князів з роду Гедиміна, у Литовській державі склалася верства кня-
зів службових18. Служебні були залежними від правителів князівств, де вони мали 
свої землі. Такими князями у Кейстута та Вітовта була князі Гедройци, Гольшанські, 
Свирські, Судемунт Єйшиський, Друцькі19. На Волині у підпорядкуванні Любарта 
перебував кн. Федір Острозький і т.д.20 Кількість їх була досить значна. Достатньо 
згадати, що лише у битві на Ворсклі (1399 р.) їх загинуло кілька десятків21.
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І старші, і служебні князі зобов’язані до військової служби великому князю ли-
товському без винагороди. Право „спадкування” їх нащадками залежало від волі 
того ж таки великого князя і вимагало письмового підтвердження22.

А. Прохаска визначив такі умови ленного підданства князів23: вірність та слухня-
ність; ніколи за жодних обставин не полишати свого сеньйора; надавати йому вірні 
поради та застерігати від будь-якої небезпеки; сплачувати щорічну данину – полетне.

Окремі дослідники вважали, що у XIV ст. Литовська держава була колективною 
власністю пануючого роду Гедиміна. Спираючись на тексти договорів і межування 
з поляками у 50-60-х рр. XIV ст., вони вважали, що розпоряджатися долею країни 
верховний правитель міг лише за згодою всіх членів роду пануючої династії, а 
кожен з них мав право на виділення йому верховним правителем окремого уділу24 . 
Це підривало єдність країни та спричиняло подрібнення її території. Довільно ви-
кроєні верховним правителем княжіння у Литві не становили окремих історично-
територіальних одиниць із своїми партикулярними традиціями.

Збережена литовцями у підкорених руських князівствах старина25 хоч і допомо-
гла територіальній експансії на сусідні землі Русі та не сприяла їх злиттю у єдиний 
державний організм. Осідаючи у руських князівствах-анексах, Гедиміновичі швидко 
„вростали” у своє нове оточення і ставали представниками удільної системи, що пе-
ред цим зруйнувала єдність Київської Русі. Відносини з такими землями не були од-
наковими. Тісніше за всіх із Литвою був пов’язаний Вітебськ, позаяк він був особис-
тим володінням князя, вдовиним забезпеченням Ольгердом своєї дружини Уляни.

О. Бальцер також вважав, що відносини великого князя литовського з удільни-
ми князями також ґрунтувалися на родовому праві династії, але права князів на 
виділені їм верховним литовським правителем землі мали обмежений характер, 
у той час як сам правитель в інтересах роду мав необмежене право розпоряджа-
тися цими землями. Ще до християнізації Литви за представниками правлячої 
династії нібито закріпилося право на виділені їм княжіння і воно, начебто, було 
перенесене і на їх спадкоємців без можливості його скасування верховним пра-
вителем. На думку дослідника, вже у  1384 р. є свідчення про князівство, що пе-
ретворилася на patrimonium (родову власність) князя26. Випадки ж позбавлення 
князів їхніх володінь після  1386 р. були лише серед тих, хто виконував функції 
намісника, або в обмін на інше княжіння чи через зраду. В інших випадках уділи 
залишалися у князівських руках як невід’ємне володіння, що переходить дітям 
за спадковим правом. Княжіння ж правителі виділяли для забезпечення членів 
правлячої династії та їх нащадків, а у разі вимирання гілки роду вони поверта-
лися у безпосередню власність великого князя литовського, який мусив віддати 
їх іншому князю-родичу. Отже надані верховним правителем землі були лише 
джерелом забезпечення рідні верховного правителя і будучи княжіннями вони не 
ставали власне уділами. 

Таким чином, на думку дослідника, перед 1386 р. литовський монарх був воло-
дарем усієї держави, але спосіб виконання ним своєї влади не був скрізь однаковий. 
Частина території (Віленське князівство) підпорядковувалася йому безпосередньо, 
а решта земель перебували під владою своїх князів. Ці окремі князівства-державки 
підпорядковувалися верховному правителю у Вільно27.

Право литовських князів на княжіння ...                                                               17



Виходячи з позиції колективної власності, дослідники вважали Литовську дер-
жаву своєрідною політичною федерацією, або державою держав із верховним пра-
вителем у Вільно та низкою майже незалежних у своїх володіннях князів.

Натомість А. Прохаска вважав, що з кінця XIII – протягом XIV ст. у Литві ви-
кристалізувалася самодержавність. Власником усієї держави був верховний пра-
витель у Вільно. Лише він розпоряджався землею на всій території держави. Інші 
князі, за винятком Кейстута, не мали права власності у своїх володіннях і могли 
тримати лише те, що їм схотів надати великий князь. Він же розпоряджався шлюб-
ною долею дочок своїх васалів і визначав їм посаг із батьківських володінь. Ві-
ленський князь вирішував питання війни і миру, роздавав уряди, визначав розміри 
служби і данин, був праводавцею і суддею, власником землі, тварин у лісі та здоби-
чі на війні. З огляду на це, на його думку, ідея федералістичного устрою Литовської 
держави не має підстав28.

До подібних висновків дійшов і М. Любавський, який вважав, що у XIV ст. у 
Литовській державі не існувало удільної системи. Так звані удільні князі це лише 
намісники верховного правителя, наділені князівською владою і князівськими при-
бутками та підпорядковані центральній владі у Вільно. Господар, наділяючи чис-
ленну рідню землями, переслідував цілком прагматичну мету  –  тісніше зв’язати 
новопідкорені землі з центром держави. Саме тому володіння Гедиміновичів часто 
не переходили до їхніх синів і майже ніколи не ділилися29.

Таким чином князів панівного роду вони не вважали удільними володарями. 
Лише верховний правитель визначав зовнішню та внутрішню політику Литовської 
держави. Лише йому підпорядковувалися князі з роду Гедиміна30. Лише від нього 
залежало виділення братам та їхнім дітям земель. Він же мав право будь-коли за-
брати своє надання або перевести князя на інше княжіння. Утім, не підлягає сумні-
ву, що верховний правитель опікувався й інтересами панівного роду31.

Так чим же були володіння литовських князів – уділами чи землями для забез-
печення існування рідні верховного правителя Литовської держави?

Перш за все хочемо наголосити, що джерело влади князів над їхніми княжіння-
ми не було однаковим. Нащадки Гедиміна отримали землі або від нього самого, як 
князь Кейстут Трокський, або від його спадкоємця кн. Ольгерда, як Євнутій Жес-
лавський, Андрій Полоцький, Володимир Київський чи Дмитро Старший, який до 
переїзду у Брянськ можливо княжив у Друцьку на Вітебщині32, або вже від самого 
Ягайла, як Скиргайло у Полоцьку, Корибут на Сіверщині та Вігунт у Кернові.

З-поміж них вирізняється ситуація Кейстута та Любарта. Перший своє кня-
зівство не успадкував, а отримав від батька. Ольгерд же надав йому гарантії на 
право володіння тими землями. Центр володінь Кейстута – Троки – знаходився 
у литовських землях, що було більш престижним, ніж володіння "на украи-
нах" Литовської держави. У своєму князівстві він користувався правом виді-
лення княжінь і передачі влади своїм синам без урахування волі віленського 
князя33. По смерті його старших дітей, Патірга і Войдата, й еміграції Бутавта, 
власне Вітовт мав успадкувати Трокське князівство з титулом великого князя 
литовського та з усіма правами батька розпоряджатися володіннями без огляду 
на Ягайла34. Крім того, на думку М.Любавського та М. Довнар-Запольського, 
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Кейстут не платив данину верховному правителю у Вільні, хоча це було лише 
винятком35.

Утім, влада віленського князя відчувалася і над Кейстутом. Це випливає з епі-
зоду розмежування між його князівством та Мазовією у 1358 р. У своєму акті Кей-
стут наголосив, що зробив це за радою і дозволом найвищого князя литовців Оль-
герда, князів Євнутія, Коріата, Юрія та ін.36 Питання впливу Євнутія та Коріата на 
прийняття рішень у Литовській державі є дуже сумнівним, про що буде нижче.

Любарт отримав своє князівство через запрошення частиною волинських бояр 
та одруження з дочкою місцевого князя. Отже, теоретично він міг розраховувати на 
легітимне спадкування влади у цьому князівстві своїм сином Федором без огляду 
на віленського князя. Утім, у бурхливих подіях боротьби із польським наступом 
на Волинь у 60-70-х рр. XIV ст. Любарт мусив спиратися на допомогу свого брата 
Ольгерда і так потрапив у залежність від віленського князя, що підтверджують 
тексти мирних договорів 1352 і 1366 рр.37 

Брати великого князя литовського Ольгерда – Наримунт, Євнутій, Коріат і їхні 
діти – були залежні від волі віленського князя і їх усунули від впливу на важливі 
для держави рішення. Свідченням їхньої маргиналізації Ольгердом і Кейстутом 
є угода з Лівонським орденом у 1367 та ВКМ у 1372 р., де інші брати вже не зга-
дуються38. Утім, як представники правлячої династії, вони входили до складу так 
званих duces senioris або старших князів.

Таким чином більшість князів отримали свої володіння від верховних правите-
лів – Гедиміна, Ольгерда і Ягайла. І більшість з них була залежна від волі вілен-
ського князя – верховного правителя Литовської держави.

Слід наголосити, що на час смерті Ольгерда усі Гедиміновичі правили виділе-
ними їм княжіннями лише у першому поколінні. Коли Любарт Волинський отри-
мав свої володіння, точно невідомо, але це сталося у  30-40-х рр.  XIV ст. Помер 
він напередодні унії, оскільки 25.V.1386 р. виступає вже його син Федір39. Андрій 
Полоцький правив князівством у 1348-1387 рр. (з перервою у 1377/1378-1381/1382 
рр.)40. Дмитро старший не міг сісти у Брянську раніше  1357-1358 рр., хоча ще у 
1369-1370 рр. там зафіксований представник місцевої руської династії41. Так само 
і Володимир Київський. Попри значну кількість прихильників переходу контролю 
над Київщиною від Орди до Литовської держави у 30-х роках XIV ст.42, О. Русина 
справедливо звертає увагу, що він відбувся одночасно і для Брянська, і для Ки-
єва43. Отже, і Володимир Ольгердович міг з’явитися у Київському князівстві не 
раніше кінця 50-х рр. XIV ст.44 Чимало дослідників відносять час його панування 
у Києві на початок 60-х рр.45 На думку Я. Тенговського, з 1367 р. до бл. 1373 р. він 
володів Вітебськом, після чого перейшов у Київ46, передавши князівство Скиргай-
лу. Я. Нікодем відніс початок київського княжіння Володимира до 1367 р.47 Кори-
бут отримав Сіверщину від Ягайла близько  1380 р.48 Щодо Скиргайла, то думку 
про його вітебське княжіння у  1373  р. аргументовано заперечив Я. Нікодем49, а 
трокське княжіння розпочалося у  1382 р.50 Наймолодші ж Ягайлові брати взага-
лі отримали свої дільниці не раніше, ніж було прийнято рішення щодо унії. Так, 
Коригайло отримав Мстиславль на початку 1386 р.51 Точний час надання Вігунту 
Кернова і Чечерська невідомий. Але вперше він названий князем керновським у 
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лютому  1387р.52 Напевно він міг отримати своє княжіння, як і Коригайло, десь 
на поч.  1386р.53 Свидригайло ж лише після смерті княгині Уляни спробував за-
хопити собі Вітебське князівство силою навесні-влітку  1393 р.54, вважаючи його 
своїм спадковим володінням, а не виділеним йому княжінням55. Отже говорити про 
якусь усталену систему родового права, на нашу думку, некоректно. Вона не могла 
сформуватися протягом фактично лише одного покоління нащадків Гедиміна.

Більш вірогідною виглядає припущення свідомого наділення верховним литов-
ським правителем, у даному разі Ольгердом, представників панівного роду кня-
жіннями у землях за межами етнічної Литви для більш стійкого її зв’язку з під-
кореними територіями під час стрімкої експансії у  50-60  рр.  XIV ст. Нагадаємо, 
що деякі з них, як Володимир або Дмитро Старший Ольгердовичі, перед тим як 
отримали княжіння, на яких їх застав Ягайло, деякий час правили у землях Литви 
або у найближчих до неї руських князівствах.

Та чи були литовські князі удільними правителями у виділених їм княжіннях?
Попри те, що численні Гедиміновичі титулували себе великими князями, на 

нашу думку, в очах верховного литовського правителя вони були швидше прави-
телями наданих їм земель (за винятком Кейстута у трокському князівстві та Коріа-
товичі на Поділлі56).

На це наштовхує кілька спостережень. По-перше, ще задовго до початку прав-
ління Ягайла існувала практика переміщення князів з наданих їм. Зокрема по смерті 
кн. Воїна Полоцького князівство було віддане не його сину Любку, а Наримунту-
Глібу Гедиміновичу57. Проте, не можна сказати, що такий стан речей задовольняв 
литовських князів. Так, на Волині Любарт хоч і потрапив у залежність від прави-
телів Литви, але не вагався підписувати окремі угоди з польським королем Кази-
миром ІІІ, у яких він подекуди забував братів і визнавав угорського короля Людо-
віка своїм господарем58. Так само і подільські Коріатовичі трималися Польського 
та Угорського королівств, а не Литовської держави, а Володимир Київський хоч і 
отримав своє княжіння від батька, визнав над Київщиною владу татар59. Пізніше, у 
1385 р. Андрій Полоцький передав своє князівство Ордену і отримав його назад уже 
як ленне володіння60. У віддалених землях влада великого князя ще не мала ні до-
статньої поваги, ні матеріальних статків для подолання відцентрових тенденцій61.

По-друге, зі смертю Ольгерда змінилася ситуація. До радикалізації ставлення 
віленського князя щодо своїх близьких родичів призвела опозиція Федора Ратнен-
ського та Андрія Полоцького, що підштовхнула Ягайла до рішучих кроків у кон-
центрації влади. Принаймні, на нашу думку, політика Ягайла у перші роки його 
правління свідчить саме про це. Вочевидь, верховний правитель Литовської держа-
ви вважав, що має право розпоряджатися землями, виділеними ще до 1377р. його 
родичам. У противному випадку гарантування Ольгердом права володіння Трок-
ським князівством Вітовту по смерті Кейстута було б безглуздим62, як і письмові 
гарантії Андрію полоцькому (хоча орденські джерела ще під 1375 р. описують по-
лоцького короля, як сильного і фактично незалежного правителя63). Отже Андрію 
Ягайло спершу підтвердив право на Полоцьк, а потім позбавив його на користь 
Скиргайла. Але якщо це можна виправдати бунтом Андрія проти Ягайла, то у ціл-
ком лояльного Федора Любартовича рішуче забрано „спадковий” Луцьк в обмін на 
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Сіверщину64. До речі, і Кейстут у своєму князівстві, хоча й роздав дітям княжіння, 
й надалі залишав їх під своїм контролем та міг позбавити синів володінь будь-якої 
миті65. Зокрема так і сталося з Патіргом гродненським та Войдатом новогрудським, 
княжіння яких були передані відповідно Вітовту і Товтивілу. Позбавлення дітей 
Коріата Новогрудку66, легкість підпорядкування кн. Федора Острозького королю 
Владиславу Ягайлу та зменшення князівства Федора Любартовича Волинського до 
меж тільки Володимирської землі свідчить, що спадкові права на виділені верхов-
ним правителем княжіння лишилися лише мрією нащадків Ольгерда.

Свого часу Г. Ловмянський порушив питання права князів на володіння княжін-
нями: це була невід’ємна спадкова власність, чи бенефеціальне володіння? Крите-
ріями бенефіція є обмежене право розпорядження, обмежене право спадкування 
та несення певних служб на користь сеньйора. На жаль, єдиний збережений акт 
надання княжіння відноситься до  1387 р. і він не містить чітко окреслених прав 
Скиргайла на Троки та Полоцьк67. Акти присяги литовсько-руських князів68 не да-
ють відповіді на обсяг їх прав, хоча з інших джерел відомо, що князі з виділених їм 
земель надавали Церкві та боярам земельні володіння69, видавали купцям грамоти 
на торгівлю у межах своїх княжінь або забороняли її70 і карбували власну монету 
або надкарбовували татарські монети: Любарт71, Костянтин і Федір Коріатовичі, 
Андрій Полоцький, Володимир Київський, Дмитро Брянський, Корибут, Олек-
сандр і Патрикій Наримунтовичі72.

Утім, Г. Ловмянський справедливо зауважив, що такий важливий акт, як при-
вілей  20.ІІ.1387 р. наданий боярам Литви та володінь Скиргайла без вказівки на 
його згоду, а його участь зведена лише до ролі свідка. У самому привілеї вказано 
на визнання прав бояр на їхні володіння, з чого випливає, що визнання імунітету 
належало до компетенції господаря73. Поруч із цим в акті присяги Скиргайла на 
вірність Ягайлу, Ядвізі та Короні чітко вказано, що лише нащадки чоловічої статі 
матимуть право успадкувати його володіння74. Отже дослідник прийшов до цілком 
аргументованого висновку: якщо така ситуація була із Скиргайлом, який у 1386-
1392 рр. був першою особою у Литві, найбільш довіреним братом і найвідданішим 
слугою Ягайла, можна бути певним, що ситуація з іншими литовсько-руськими 
князями не була кращою. Якщо ж окремі князі присягали не лише особисто, а й від 
імені своїх дітей, то це говорить не про визнання їхніх прав на уділи, а лише про 
відповідальність дільничних князів за дотримання їх нащадками вірності Короні.

Г. Ловмянський прийшов до загального висновку, що:
– князі пануючого роду були васалами господаря;
– вони володіли своїми землями як бенефіціями, наданими верховним правите-

лем у довічну або тимчасову власність;
– князі прагнули перетворити свої княжіння на спадкові володіння.
Утім, васальна залежність не передбачала обов’язкового права на бенефіцій, 

як це було з Коригайлом Ольгердовичем, якому надано Мстиславль лише у якос-
ті намісника75. І хоча княжіння міг отримати лише васал верховного володаря, не 
кожний з них отримував бенефіцій76.

Таким чином, підводячи підсумки можна сказати таке: протягом останнього по-
коління напередодні Кревської унії литовські князі, за винятком Любарта Волин-
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ського і Коріатовичів на Поділлі, отримали свої княжіння від верховного правителя 
(віленського князя); прецеденту спадкування Ольгердовичами і Кейстутовичами 
земель напередодні унії не було; верховні правителі підтверджували своїм родичам 
право княжіння у виділеним їм землях, а відповідно мали право розпоряджатися 
цими територіями; прагнення литовських князів перетворити виділені їм княжіння 
на спадкові володіння були перекреслені Ягайлом.

Отже погляди на право володіння князями виділеними їм княжіннями у вер-
ховного правителя і самих князів різнилися. Перший розглядав землі Литовської 
держави як своє володіння і на власний розсуд розпоряджався ними, обдаровуючи 
свою рідню в залежності від потреб держави. Спершу Ольгердовичі отримува-
ли княжіння-бенефіції у найближчих до Литви руських землях, а згодом, по мірі 
розширення держави їх переміщували далі на східні, південно-східні та південні 
землі. Таким чином встановлювався тісніший зв’язок земель-анексів із центром 
держави за схемою батько-верховний правитель  –  сини, наділені батьком ново-
підкореними землями. Цей зв’язок у цілому тримався без особливих зрушень до 
смерті Ольгерда, коли криза, викликана боротьбою за владу між старшими та мо-
лодшими Ольгердовичами, змінила ситуацію кардинально.

Другі, особливо у віддалених землях, мали широку автономію у внутрішній 
політиці: роздавали землі боярам і Церкві, карбували монету, встановлювали тор-
гівельні відносини, користувалися прибутками зі свого княжіння, хоча і платили 
полетне верховному правителю. „Вростання” литовських князів у місцеве оточен-
ня, автономне становище і віддаленість від центру держави сприяли розвитку їх 
поглядів на виділені княжіння як на свою власність, де обов’язки перед віленським 
князем з часом починали вважати лише традицією.

Таким чином і питання так званого „погрому” Вітовтом литовських князів у 
90-х рр. XIV ст. набуває відмінних від традиційного погляду рис. Наділений пра-
вами верховного правителя Вітовт міг не рахуватися з правами литовських князів 
на володіння виділеними їм княжіннями, оскільки такого права вони фактично не 
мали ні до, ні після Кревської унії.
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Гулевич Владислав.  Право литовських князів на княжіння напередодні Крев-
ської унії

На основі аналізу актового матеріалу зроблено спробу з’ясувати на якому праві 
литовські князі володіли землями, виділеними їм верховними правителями Литов-
ської держави напередодні Кревської унії. 
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Гулевич Владислав.  Право литовских князей на княжения накануне Кревской 
унии

На основе анализа актового материала сделана попытка выяснить на каком праве 
литовские князья владели землями, выделенными им верховными правителями Ли-
товского государства накануне Кревской унии.
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Hulevych Vladyslav. The Right to reign of The Lithuanian Princes before The Union 
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The attempt to discover what Right was applied by Lithuanian Princes to own the lands 
given by The Lithuanian Grand Dukes before the Union of Krewo on the basis of Acts.
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Із входженням Волині до складу Великого князівства Литовського (далі  –  
ВКЛ) (1452 р.) відбувалося становлення системи управління, що відрізнялася від 
часів панування удільних князівств. Джерела свідчать, що в регіоні ця система 
еволюціонувала у напрямі – від намісництв до староств1. Інститут представників 
верховної влади на Волині формувався в трьох великокнязівських і королівських 
містах – Володимирі, Луцьку, Кременці. Військова загроза Великому князівству 
Литовському з боку Князівства усієї Русі, а для Волинської землі, насамперед, від 
Кримського ханства, призводила до «мілітаризації» місцевого управління. При-
кордонне розташування Волині спонукало великокнязівську владу приділяти 
підвищену увагу зміцненню обороноздатності території, утриманню в належно-
му стані її замків, що, у свою чергу, посилювало роль інституту влади наміс-
ників/старост. Серед представників верховної влади (староста, маршалок, хорун-
жий, ключник тощо) луцький староста займав центральне місце, що пояснюється 
особливим статусом Луцька, рівнем його соціально-економічного та культурного 
розвитку. Зокрема, в руках старости знаходилися адміністративне управління 
землею та суд. Навколо старост і державних урядників збиралися місцеві князі, 
пани і бояри або зем’яни-шляхта для обговорення важливих справ, що виникали 
в обласному житті і мали силу закону в межах «землі». Посада старости наслі-
дувала посаду колишнього намісника. Оскільки функції намісника співпадали 
із функціями польських старост, в канцелярії ВКЛ тексти інколи записувалися 
латиною, особливо після унії з Польщею, слово «намісник» стало переводитися 
capitaneus, яке поступово трансформувалося у поняття «староста»2.

Метою статті є аналіз діяльності старост у проведенні державної політики 
щодо організації та функціонування системи оподаткування і митної справи на 
Волині. На основі історичних джерел, насамперед матеріалів колекції Литовської 
метрики, ставиться завдання показати урядову діяльність старост у цій сфері, 
з’ясувати обов’язки, функції, а також коло їх повноважень.

Джерела кінця ХV –  початку ХVІ ст. дають багатий фактичний матеріал, що 
характеризує внутрішню економічну політику центральної влади, організацію нею 
оподаткування і торгівлі. Серед джерел важливе місце належить документам колек-

УДК [94 (477.82):352.07]:35.073.6

УРЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРОСТ НА ВОЛИНІ:
організація оподаткування та митної справи

наприкінці ХV – початку ХVІ ст.

Алла БОРТНІКОВА

Бортнікова Алла Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії старо-
давнього світу і середніх віків Волинського національного університету ім. Лесі Українки

Бортнікова А., 2012. 



ції Литовської метрики (далі – ЛМ). Книги записів ЛМ мають велику кількість ак-
тів, які дають уявлення про функціонування цієї сфери тогочасного життя волинян. 
Наприклад, лише у восьмій книзі записів ЛМ періоду  1499–1514рр. із загальної 
кількості опублікованих 626 актів – 22 записи, присвячені митним надходженням 
на Волині, організації і контролю за цією справою центральної влади. Дослідники 
мають достатню джерельну базу для вивчення вказаної проблеми, свідченням чого 
слугують публікації як джерел, так і окремих розвідок останніх десятиліть3.

У другій половині 90-х рр. ХV ст. – початку ХVІ в. відбувалися швидкі зміни в 
суспільному розвитку Великого князівства Литовського (далі – ВКЛ), в тому чис-
лі й державному будівництві. Документи ЛМ, видані канцелярією великого князя 
Олександра в  1492–1501 рр. і після його коронування в  1501–1506 рр., а також на 
початку перебування на престолі Жигимонта Старого – з кінця 1506 р., характе-
ризуються великою інформативністю актів, що дозволяють отримати матеріал 
про своєрідність шляхів розвитку Великого князівства Литовського, окремих 
його регіонів, у тому числі й Волині. 

Значну частину матеріалів ЛМ займають документи категорії підтверджень 
(«потверженье»). Як правило, це були листи, що містили багату інформацію пе-
реважно з питань земельних та майнових володінь в тому числі й на Волині, їх 
перерозподілу та легітимізації. Зазначені документи дозволяють з’ясувати осо-
бливості діючої системи оподаткування в регіоні, види та обсяги надходжень до 
державної скарбниці. Прикладом може слугувати підтвердження великого кня-
зя литовського Олександра дворянину Івашкові Пашкевичу на володіння сімома 
дворищами в Пісочному Мельницької волості Луцького повіту4. Разом з тради-
ційними у таких випадках перерахуваннями належних до дворищ володінь  («зъ 
людьми и з ихъ землями пашными и з бортъными, и з сеножатьми»), там містився 
перелік існуючих повинностей і надходжень до державної скарбниці. Серед них 
грошові і натуральні надходження  («дань грошовая и медовая»). Характерно, що 
за цим розпорядженням Олександра значна частина отриманих з цих володінь 
оплат і повинностей спрямовувалися до скарбниці луцького старости.

У листі зазначалося, що з вказаних володінь на замок «нашъ Лучоскъ» опла-
чувалася архаїчна оплата старості «на полюдье»: протягом року по копі грошей. 
Окрім того, жителі дворищ виконували сторожову повинність  («сторожевщи-
ну»); вони також постачали в місто Луцьк дрова по дванадцять грошей, жито, 
овес та сіно. До того ж люди косили сіно старості на замок протягом дня  («день 
сена кашывали»). Піддані старости іменувалися «слугами» і «його людьми». Як 
зазначалось в документі, усі ці повинності виконувалися постійно на користь 
старости, з тих часів, коли старости приступили до держання луцького замку. 
Диспозиція листа Олександра включала підтвердження володінь, разом з жите-
лями, їх землями, данинами, оплатами за полюддя, митами і зборами на замок. 
Там містилася і норма про звільнення слуг і людей дворянина Івашка Пашкевича 
від виконання повинності косити сіно на замок. Дворища передавалися йому у 
спадок «у вотъчину» терміном на «вечно». Кінцевий протокол засвідчувався під-
вішеною королівською печаткою. Дата написання листа  –  2  червня  1499  р. Для 
такого регіону як Волинь, де після отримання листа Олександра передбачалося 
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зміцнення влади старости, під час підписання важливих документів, запрошу-
валися впливові свідки. У нашому випадку ними були: воєвода віленський, пан 
Радивіл, канцлер; маршалок дворний, намісник мерецький і оникштенський, пан 
Григорій Станкович Остікович; гетьман, намісник брацлавський і вінницький, 
князь Костянтин Іванович Острозький.

Отже, документ, крім іншого, дозволяє судити про особливості системи опо-
даткування в Луцькому повіті, розкриває механізм його функціонування і, відпо-
відно, вказує на стан та обсяги надходжень до скарбниці луцького старости. 

Як вже йшлося, важливою складовою діяльності волинських старост була їх 
участь в організації системи оподаткування і запровадження торгових мит, також 
дії, спрямовані на забезпечення їх своєчасного надходження. Фактично старости 
контролювали непрямі податки, що збиралися на господаря в містах у вигляді 
торгових мит і промислових податків. Такими були, наприклад, мита річні, пере-
віз, капщизна, куничне від будинків, де варили пиво і мед, торгові пенязі, помірне 
та ін.  6  березня  1507  р. Жигимонт І надіслав листа саме до луцького старости, 
маршалка Волинської землі Федора Янушевича, також до владики луцького Ки-
рила, усіх князів, панів і зем’ян Волинської землі, війта, бурмистра, радців і мі-
щан міста Луцька про передачу збирання луцького мита краківському бурмистру 
Бонару5  за борг Шамака Даниловича терміном на один рік [4, 137].

Не пройшло і двох тижнів, як 19 березня 1507 р. Жигимонт І знову направив 
листа луцькому старості і вказаним посадовцям, у якому повідомляв про продаж і 
передачу луцького мита в оренду на два роки євреям Шамаку Даниловичу і Нісану 
Козці. Останні належали до кола багатих євреїв ВКЛ, які виступали в ролі відкуп-
щиків або банкірів, концесіонерів, будівельників, підрядчиків та ін. Найчастіше 
заможні євреї фігурують в джерелах у якості відкупщиків. Так, єврей Шамак Дани-
лович з Троцька (Трокай), відомий з часів Казимира Ягеллона, який 1495 р. разом 
із іншими євреями був вигнаний із ВКЛ великим князем литовським Олександром 
і повернувся лише у 1503 р.6 . 3 березня 1505 р. Олександр вже віддавав Шамаку 
Даниловичу на відкуп митні надходження у Луцьку, про що сповіщав луцького 
і кам’янецького старосту, маршалка Волинської землі, князя Семена Юрієвича7 .

Відкупна система у ВКЛ поширювалася головним чином на продаж напоїв 
(«питей») та приєднувалася до сформованої раніше системи митних відкупів. 
Відкуп напоїв отримав розвиток лише у часи Жигимонтів. Митні збори відомі у 
ВКЛ за старовинною слов’янською назвою «мита»,– митні відкупщики під іме-
нем «митники». Мито існувало сухопутне та водяне. Воно збиралося з усіх то-
варів, що привозилися й відпускалися. Найбільші митні надходження поступали 
від лісових промислів  («ванчоса, попелу, колод, клепок») та воску і солі. Зі своїм 
товаром купці мали пересуватися «звичайными дорогами», показувати товар для 
опису, і запускати його на продаж лише після отримання квитанції про очищення 
товару від митних зборів. Митний округ носив назву «мита», а головна у ньому 
митниця називалася «митною коморою», другорядні застави – «прикомірками». 
Митний нагляд перебував в руках сторожі (охоронців) на жалуванні у митника. 
Нагляд очолював, як правило, королівський дворянин. У випадку потреби допо-
могу відкупщикам зобов’язані були надавати намісники, державці, старости та 
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ін. Застави встановлювалися на розсуд відкупщика у, на його думку, необхідних 
пунктах, чи то королівських або шляхетських землях. Право займатися відкуп-
ними операціями вимагало чималих статків.

Завідування збиранням мит у прикомірках доручалося підлеглим особам мит-
ників, як правило євреям, у головних же коморах митники проводили ці операції 
самостійно. Виходячи з того, що очолювали відкупні операції одні і ті ж особи та 
їх статки були значними, як наприклад, Міхель Єзофович і Бородавка, С. Бершад-
ський прийшов до висновку, що відкупні операції були дуже прибутковими, при-
наймні до 1560-х років8. У зв’язку з поступовим зменшенням королівських маєт-
ностей, з передачею права збирання митних надходжень іншим особам, особливо 
зі звільненням шляхти від сплати митних податків як з привезених для вжитку 
товарів, так і товарів власного виробництва, що вивозилися, митні доходи з часом 
зменшувалися. Тому на початку ХVІ ст. запроваджувалася низка нових відкупів: 
соляний і особливо на напої*. Вільна торгівля сіллю всередині держави, так само 
як вільне виготовлення пива, меду та горілки обмежувалися. Запроваджувалися 
соляні сховища, а виготовлення і продаж напоїв здавалися на відкуп.

Документальні джерела різних регіонів ВКЛ із історії митних відкупів, їх про-
дажу, оренди, передачі, організації звітності («личбы») митників та ін.9 вказують 
на те, що митна система організовувалася і функціонувала під контролем верхов-
ної влади. Як правило, лише операції з продажу та оренди мит узгоджувалися ли-
товськими князями і польськими королями зі своїми представниками на місцях, 
на Волині з луцькими старостами.  11 травня  1498  р. великий князь литовський 
Олександр повідомляв луцького старосту, князя Семена Юрійовича про продаж 
і передачу в оренду луцького мита і ваги у місті краків’янину Лерину Герешу на 
три роки за 1 500 кіп грошей10. Після видачі 8 грудня 1500 р. Олександром листа 
(«квитаціи») на купівлю Лерином Герешем луцького і берестецького мит також 
на три роки за 1500 кіп грошей11, 17 грудня 1500 р. Олександр доводив до відома 
вже наступного луцького старости, маршалка Волинської землі, князя Михай-
ла Івановича Острозького про продаж та оренду луцького мита і ваги цьому ж 
краків’янину (Лерину Герешу) на чотири роки за 2000 кіп грошей. Луцькому ста-
рості доручалося допомагати митнику, не втручатися у його справи та не допус-
кати з боку інших зловживань щодо нього: «ты бы его отъ таковыхъ боронилъ, не 
далъ бы еси ему никому ни въ чомъ кривдъ делати»12. 

1507 р. Жигимонт І окрім роз’яснення необхідності передачі в оренду луцько-
го мита євреям Шамаку Даниловичу і Нісану Козці, висував вимоги до луцького 
старости та інших посадовців у зв’язку з прийнятою ухвалою:  «И вы бы в тое 
мыто и(а)шо и в промыту не вступали ся ничимъ, нехаи они тое мыто и промыту 
заведаютъ по-давному, как первые мытники заведывали»13. У документі лунав 
наказ до посадовців всіляко сприяти діяльності призначених митників, жодним 
чином не перешкоджати їм. Під час оренди староста не мав права вказаних мит-

                                 
* Сіль – основний продукт і консервант середньовіччя, видобувався у порівняно невели-

ких обсягах в небагатьох районах, в доволі віддалених один від одного. В силу цього сіль 
досить рано увійшла до складу товарообміну різних частин Європи. Сіль займала особливе 
місце в структурі середньовічної торгівлі, як на внутрішніх ринках держави, так і на зовніш-
ньому. Див.: Хорошкевич А.Л. Торговля великого Новгорода в ХІV – ХV веках. – М.: Изд-во 
АН СССР, 1963. – С. 213–262.
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ників та їхніх слуг «не судити и не радити». Зокрема зазначалося, щоб у ті роки 
оренди «деяких своих на них не давали, и кривдъ имъ ни в чомъ не делали». 
Припускалася ситуація вірогідності втручання у справи митників, тоді господар 
залишав лише за собою право її вирішення:  «мы сами, г(о)с(по)д(а)ръ, маем их 
в томъ смотрети». У випадку, якщо буде мати місце втручання у дії слуг мит-
ників  («а естли пак до слуг их которое кому дело будетъ»), тоді вони (митники) 
вже самостійно мають розібратися на місці  («они вжо сами маютъ тымъ зъ слу-
гами справедливост чинити»). За старостою господар залишав право нагляду і 
допомоги у діяльності луцьких митників. Функціональними обов’язками старо-
сти було недопущення нанесення митникам різних «безправних кривд», засто-
сування методів, спрямованих на унеможливлення їх здійснення: «и ты ба, п(а)
не староста, их от таковых боронил и не дал бы имъ никому ни в чомъ кривдъ 
делати». У документі чітко формулювалася мета політики верховного правителя 
до регіонів у сфері організації митної справи та надходжень від неї. Господар, на-
самперед, дбав про стабільне поповнення державної скарбниці, у даному випадку 
за рахунок збирання луцьких мит, тому й встановлював вищеописані відносини 
з луцьким старостою, пояснюючи свою мету наступним чином:  «как бы в том 
мыту н(а)шому шкоды не было и платъ бы н(а)шъ не понижал ся».

28 грудня 1507 р. Жигимонт І надіслав листа вже до нового луцького старости 
князя Костянтина Острозького, яким надавав йому право на щорічне користуван-
ня частиною надходжень з луцького мита14. У листі вказувався мотив рішення  –  
значні заслуги перед верховною владою коронного гетьмана, старости луцького, 
брацлавського і вінницького, маршалка Волинської землі князя Костянтина Ост-
розького: «верную а справедливую, а накладную службу». Старості передавалося 
на утримання Луцького замку щорічно з луцького мита  200 кіп литовських гро-
шей. Обумовлювалася поширена у ВКЛ умова дії цього пожалування  – «до волі 
господарської». Переконуємося у вірності висновку про постійний та стабільний 
контроль з боку верховної влади за митними надходженнями з регіонів. Навіть чи-
малі заслуги князя Костянтина Острозького не дозволили верховному правителю 
«послабити» свій контроль над організацією митної справи в державі та відсту-
пити від апробованих уже принципів, методів контролю і зв’язку з виконавцями 
митної політики. Жигимонт І також давав настанови про користування луцьким 
старостою виділеними з мита фінансами. У документі зокрема йшлося про те, що 
Костянтин Острозький мав брати «тые п(е)н (е)зи з мыта луцкого», починаючи від 
часу, коли закінчиться термін оренди мита урядниками пана Бонара. Отже, очевид-
но наприкінці 1507 р. луцьке мито ще орендував згадуваний вже краківський бур-
мистр Бонар, незважаючи на передачу мита в оренду євреям Шамаку Даниловичу 
і Нисану Козці на два роки, принаймні в документі згадуються його (Бонара) уряд-
ники. Жигимонт І роз’яснював ситуацію, що складалася наступним чином: «И вжо 
маетъ он тые п(е)н(е)зи з мыта луцкого братии почонши от того часу, как врядники 
п(а)на Бонаревы тое мыто додержатъ, до того року, поколе тое мыто пану Бонарю 
заведено». Із тексту випливає, нібито князь Костянтин Острозький мав право отри-
мувати вказану суму грошей до часу закінчення оренди луцького мита Бонарем.

Справа з орендою луцького мита, що розгорнулася у  1507  р., отримала свій 
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розвиток на початку 1508 р. 29 лютого цього року датується наступний лист Жи-
гимонта І до луцького старости про передачу в оренду луцького мита знову кра-
ківському бурмистру Яну Бонарю15. Особливістю цього та інших документів, що 
стосувалися оренди мит, було широке коло адресатів. По суті такого типу листи 
ставали зверненням до поспольства Волинської землі на чолі із луцьким старо-
стою, духовних і світських осіб усіх соціальних станів та різних рівнів управлін-
ців разом з міськими чиновниками та міщанами16. Правитель вказував на продаж 
луцького мита бурмистру міста Кракова пану Янові Бонару на два роки за  1600  
кіп грошей. Встановлювався термін дії цієї угоди. Її початком називалася середи-
на ближнього посту – з 26 березня до 2 квітня 1508 р. Орендувати мито він також 
мав до «середопостя» – у термін від 3 до  10  березня  1510 р. Очевидно цю ухва-
лу прийнято з фінансових міркувань, насамперед з метою поповнення державної 
скарбниці, адже пан Бонар заплатив наперед до скарбниці значну суму (1600 кіп) 
грошей. Із цієї кількості, йшлося в документі, Жигимонт І отримав авансом («вжо 
есмо наперед взял в него») суму в обсязі 632 копи грошей. 

Правитель по суті повідомляв у розпорядженні, що митники, які від орендаря 
будуть «тое мыто заведати», мали сплачувати князеві Костянтину 400 кіп грошей 
протягом двох років, причому щорічно по 200 кіп грошей. Жигимонт запевняв, що 
це була сума, яку попередні луцькі старости отримували з луцького мита за давнім 
звичаєм  («подле давного обычая»). Давниною називалися часи правління короля 
і великого князя «брата наш(о)го» Олександра. До того ж митникам наказувалося 
діяти згідно давнього звичаю, за яким на кошти від зібраного луцького мита утри-
мувалися в замку каплани і пушкарі: «и тепере п(а)на Бонаровы мытники маютъ 
им сполнити по тыи два годы подле давного обычая, как перед тым бывало, в тую 
вышереченую суму п(е)н(е)зеи»17. Щодо залишку від загальної зібраної суми мит-
ники мали звітуватися,  «выдати на квитациях, кому што в них жалованя нашого 
дадим». Розглядалася вірогідність ситуації, коли митники не прозвітують у письмо-
вій формі («а чого на квитациехъ в тую два годы не выдадутъ»), тоді пану Бонару 
дозволялося заплатити «готовизною», тобто здійснити натуральні виплати. 

Після детального опису механізму виплат і розподілу коштів з луцького мита, 
Жигимонт І нагадав вже усталені права і повноваження луцьких старост у справі 
організації митної справи на Волині. Із вуст правителя висловлювалася заборона по-
рушувати їх. Так, Костянтину Івановичу Острозькому наказувалося не перешкоджа-
ти особисто і нікого не допускати до діяльності митників та їх слуг («не вступали ся 
ничим»). Не втручатися в управління, не судити і децьких до них не надсилати, не 
допускати нанесення митникам та їх слугам жодних «кривдъ»18. Випадок скоєння 
протиправних дій мав розглядатися особисто господарем: «мы сами, г(о)с (по)д(а)
ръ, маемъ им в томъ с ними справедливость вделати». Санкція листа завершувалася 
настановою князю Костянтину про недопущення незаконності («безправне кривды 
делати») з метою запобігання шкоди господарю та зменшення його надходжень: 
«нехаи бы в томъ намъ шкоды не было и платъ бы нашъ не понижал ся».

Приватні власники Волині безумовно мали виконувати господарські розпо-
рядження у справі організації митної справи. Особливо це стосувалося питання 
звільнення купців, міщан від сплати мита. Про яке йдеться в судовому листі коро-
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ля Жигимонта Старого у справі володимирських міщан із дворянином Петрашком 
Калусовським. Лист повідомляв про те, що окремі власники на Волині не мали пра-
ва самостійно встановлювати мита у своїх володіннях, зокрема мостового мита, їм 
дозволялося це робити лише з дозволу верховного правителя. До речі, лист свідчив, 
що ця практика існувала від часів Вітовта. На господарського дворянина Петрашка 
Калусовського скаржилися війт та міщани міста Володимира, що він встановив їм 
нове мито на «доброволнои дорозе» в розмірі одного гроша і по  100  головажень 
солі, чим «кривды делалъ и новину уводил»19. У відповідь на це дворянин Калу-
совський представив правителю привілей великого князя Вітовта. У ньому йшлося 
про надання Вітовтом володіння Калусово єврею Шаню і його нащадкам разом 
«зъ мытомъ гребельнымъ и мостовым, и болотнымъ». Принагідно зазначимо, що 
у Вітовта відкупщиком митних зборів був брестський єврей Шаня, який отримав у 
власність від великого князя разом з селом Калусово ще й село Винники у Володи-
мирському повіті20. Єврей Шаня залишався володимирським митником і у велико-
го князя литовського Свидригайла. С. Бершадський вважав, що Шаня належав до 
тієї категорії заможних євреїв, які накопичували відкупами значні суми грошей 
і згодом отримували від великого князя пожалування, або купляли у шляхти зе-
мельні володіння та ставали землевласниками і, на завершення вони, або їх ближні 
родичі, переходили у християнство21. У документі Жигимонта  1511 р. володимир-
ські міщани посилалися на листи великого князя Свидригайла, «отца и брата н(а)
шого» Казимира та Олександра і нинішнього польського короля і великого князя 
Жигимонта про заборону збирання з них мита у Володимирському повіті. Там, де 
Петрашко Калусовський нове мито встановив, не існувало ані мосту, ані греблі, 
про що дворянин добре знав. 

У розпорядженні Жигимонт Старий схвально відгукувався про давнину і за-
значав, що привілей Вітовта видавався «тымъ обычаемъ», він (документ) лише 
вказаному єврею надавав Калусово з мостовим митом і перевозом. Оскільки 
привілеї великого князя Свидригайла, а також «отца и брата н(а)шого» та його 
особистий звільняли володимирських міщан від сплати цього мита у Володи-
мирському повіті, верховний правитель їх (привілеї) підтверджував. Ухвала зво-
дилася до дозволу короля не сплачувати на цій території мита: «не казали есмо 
таки мешчаномъ мыта тамъ давати подлугъ привилеевъ великог(о) кн(я)зя Шви-
трикгаила и отца, и брата нашого, королевъ их м(и)л(о)сти, и нашого». Господар-
ський дворянин Петрашко Калусовський за неправові дії щодо володимирських 
міщан був покараний. Правитель йому наказав повернути міщанам награбоване: 
«а што… в нихъ пограбилъ, то казали есмо имъ поотъдавати». Лист засвідчувався 
королівською печаткою. На підтвердження важливості ухваленого рішення залу-
чалися свідки: маршалок і секретар, намісник вітебський і брацлавський пан Іван 
Сопега; підкоморій, намісник ейшиський, пан Андрій Довоїнович; маршалок, на-
місник довговський, пан Богуш Боговитинович; писар і конюший дворний, на-
місник волкиницький і лепунський, пан Якуб Кунцович.

Таким чином діяльність луцького старости, як головного представника верхо-
вної влади в регіоні у цей період, вписувалася в контекст зміцнення процесу цен-
тралізації ВКЛ. Старости активно контролювали збирання податків на господаря, 
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залучалися до справи упорядкування та своєчасного забезпечення надходжень до 
державної скарбниці. У свою чергу, під час перерозподілу майна і земельних во-
лодінь на Волині, верховний правитель передавав старості частину з них. Згідно 
ухвал верховного правителя луцький староста отримував певну частину надхо-
джень й на утримання Луцького замку («нашъ Лучоскъ»). 

На Волині, як у ВКЛ загалом, зберігався і вдосконалювався порядок збирання 
торгових мит і податків з промислів. Відповідно до існуючих правил митна сис-
тема держави залишалася прерогативою верховного правителя, а участь старост 
у митній справі була опосередкованою. Проте, великі князі і польські королі по-
відомляли, насамперед, луцького старосту про свої рішення відносно модернізації 
цієї системи на Волині. У нашому випадку йшлося про організацію роботи митних 
комор, упорядкування збирання торгових мит, призначення митників, розподіл ко-
штів з митних зборів тощо. У пошуках ефективної моделі організації митної спра-
ви верховна влада використовувала різні методи, серед яких  –  передача митних 
комор відкупникам, їх продаж, оренда, застава тощо. У цьому процесі волинські 
старости виступали в якості господарських агентів, зобов’язаних слідкувати за ін-
тересом верховного правителя, за виконанням його доручень і настанов.
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Бортнікова Алла. Діяльність старост на Волині у сфері організації оподаткування 
та митної справи наприкінці ХV – початку ХVІ ст.

Досліджується важлива складова урядової діяльності старост на Волині  – їх участь 
в організації системи оподаткування і запровадженні торгових мит. На основі історич-
них джерел, насамперед документів колекції Литовської метрики, аналізуються функції, 
обов’язки та коло повноважень старост у справі функціонування податкової системи і 
митної діяльності на Волині.

Ключові слова: Велике князівство Литовське, Волинь, великий князь, мито, митник

Бортникова Алла. Деятельность старост на Волыни в деле организации налогоо-
бложения и таможенной политики в конце ХV – начале ХVІ вв.

Изучается важная составляющая урядовой деятельности старост на Волыни  –  их 
участие в организации системы налогообложения и распространения торговых пошлин 
(мыт). На основе исторических источников, прежде всего документов коллекции Литов-
ской метрики, анализируются функции, обязательства и круг полномочий старост в деле 
функционирования налоговой системы и мытной политики на Волыни.

Ключевые слова: Великое княжество Литовское, Волынь, великий князь, налог, мытник

Bortnikova Alla.  An Activities of chiefs in Volhyn on the organization of tax and customs 
politics the and of 15th – begining of 16th cent.

 It is studies an important component of governmental elders in the Volyn region - their part 
in organizing the system of taxation and distribution of sales taxes (strangles) on the basis of 
historical sources, primarily the collection of documents of Lithuanian metrics. An attempt to 
defi ne the functions, obligations and terms of reference of elders in the functioning of the tax 
system and policy customs in Volhyn.

 Key words: Grand Kingdom of Lithuania, Volhyn, Grand Kingdom, grant, Pedicularis
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КАНЦЕЛЯРІЯ ТА АРХІВ
Генеральної артилерії Гетьманщини 
середини XVII — кінця XVIII ст.

Олексій СОКИРКО

Історія виникнення та діяльності урядових установ і канцелярських підрозділів 
Козацького Гетьманату, а також реконструкція первісного складу їх діловодства й 
архівів ось уже понад сто років є предметом невтомних наукових пошуків істориків 
та архівознавців. Попри певні досягнення, що напрацьовані в цій сфері (головним 
чином, відносно історії установ, і меншою мірою їхніх архівних фондів), до ство-
рення панорамної картини ще далеко1. Великою лакуною лишається історія владних 
органів і архівів, так би мовити, “другого ешелону” – Генеральної скарбової канце-
лярії та Лічильної комісії, похідних військових канцелярій, тимчасових комісій. 

Повною мірою це стосується й нечисленних канцелярій та архівів органів вій-
ськового управління Гетьманату. Як відомо, на постійній основі в козацькій дер-
жаві існували лише надвірні формування, компанійські полки та артилерія, кожне 
з яких мали свої управлінські ланки й діловодство.  Найбільшою “білою плямою” 
серед них, є зокрема відомство Генеральної артилерії, котре було безпосередньою 
сферою відання генерального обозного. Загалом, артилерія в гетьманській армії 
мала постійно існуючі форми організації та фінансування, зберігаючи їх як під час 
війни, так і в мирний період2. У військово-адміністративному відношенні вона по-
ділялася на “Генеральну армату”, що перебувала в диспозиції вищого командуван-
ня, та полкову й сотенну, що контролювалися й утримувалися місцевими владами 
(козацькими адміністраціями, а також магістратами й ратушами).

Генеральна артилерія (далі  –  ГА) сформувалася в окрему структуру в перші 
роки Хмельниччини. Її організаційним попередником була полкова артилерія реє-
стрового війська, поповнена в перші роки повстання численними трофеями, захо-
пленими в поляків, й зорганізована в окрему формацію3. Першу згадку, що трактує 
“армату” як осібний рід війська, маємо в тексті пунктів-суплік до московського 
царя з лютого 1654 р.:

“на поделку к снаряду войскового и на пушкарей и на всех слуг, что у снаряду просим 
твоего царского величества, изволь имети свое царское милостивое призренье, как о 
зямовле, також и о станах, також и на обозного 400 золотых”4. 
Детальнішу картину організації ГА подали т.зв.  “другі” Переяславські статті 

1659 р., котрі застерігали
“чтоб армате войсковой быти в Корсуни, и весь повет дати на выживленье и на всю 
оправу до арматы, а на послузе при гармате заставати обозному, ясаулу, хорунжему, 
писарю, пушкарям осмидесят человекам, арматов тоже, шипошников четыре челове-
ка, ремесников двенадцать человек, стадников шесть человек, целюрик один человек, 
добышов два человека, коновалов два ж человека”5.



ГА довгий час не мала чіткої внутрішньої структури. Артилерійський штат 
був відносно невеликим й аж до першої половини XVIII ст. регулювався гетьман-
ськими договірними статтями, що, згідно традиції, мали обов'язкові пункти, які 
стосувалися утримання “армати”. Номенклатура посад і спеціальностей форму-
валася стихійно, відбиваючи еволюцію самого роду війська та його матеріально-
технічної бази. Всю сукупність “арматних служителів” можна умовно поділити 
на дві групи: власне урядників та служителів (штаб (гарматні осавул, писар, хо-
рунжий, отамани), канцелярію ГА (канцеляристи, підканцеляристи, економ, пре-
фект, фельдшер, музиканти), бойовий склад (гармаші, пушкарі)) й допоміжний 
персонал (господарі, дозорці, шафарі, наглядачі, старости, ключники, двірники, 
конюші, коновали, стадники, скотарі, римарі, ковалі, слюсарі, стельмахи, фурма-
ни, погоничі). Номенклатура обох груп не була сталою й постійно змінювалася, 
особливо в допоміжному персоналі, склад якого був залежним від нестабільного 
фінансування.

В Лівобережній Гетьманщині, де інститут ГА проіснував до кінця  XVIII  ст., 
а її структурні абриси традиційно визначалися положеннями договірних статей. 
Після драматичних подій Північної війни контроль над артилерією Гетьманщини 
поступово перебирає на себе імперська влада, різнобічно впливаючи на її розви-
ток, а також виробництво артилерійських озброєнь і пороху. Зокрема, Рішительні 
пункти 1728 р. приписували генеральному обозному “в каком состоянии та артил-
лерия ныне есть, о том прислать в коллегию иностранных дел известие и впредь 
повсягодно присылать”6. Відтак контроль російських влад над станом козацької 
артилерії став постійним, значною мірою визначаючи її подальшу еволюцію7.

Головним командиром та розпорядником ГА був генеральний обозний, який 
також контролював стан полкових і сотенних артилерій. В ієрархії генеральних 
старшин цей уряд посідав найвище місце, ідучи одразу після гетьмана. Цілком 
можливо, що ця традиція зумовлювалася високим статусом військового обозного 
на Запорозькій Січі (як оберігача й розпорядника гарматного парку, котрий окрім 
практичного мав для Коша також статус одного з почесних клейнодів), про яких 
джерела вперше згадують уже на початку XVII ст.8. В гетьманаті високий статус 
генерального обозного зумовлювався також його контролем над величезними ма-
єтностями, натуральними й грошовими зборами, рухомим майном і служилими 
корпораціями козацтва й посполитих, за рахунок яких утримувалася ГА. За слуш-
ним спостереженням Віктора Горобця, посідання уряду було вінцем службової 
кар'єри козацьких можновладців, що відкривав шлях до гетьманської булави9.

Опріч безпосереднього командування артилерією та інспектування її персо-
налу й технічного оснащення, обозний дбав про їх матеріально-технічне забезпе-
чення, добирав і подавав на затвердження гетьману й генеральній старшині ке-
рівний склад ГА. Подібно до інших генеральних урядів, повноваження обозного 
мали політичний характер – їх номінанти очолювали посольства до сусідніх країн, 
призначалися наказними гетьманами, складали координували складання реєстрів 
і перебіг гетьманських елекцій10. Тож фізичне перебування керівників артилерії 
при своєму відомстві було явищем нечастим: влітку 1733 р. особливим імператор-
ським розпорядженням генеральний обозний Яків Лизогуб навіть був увільнений 
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від перебування у Генеральному суді, а згодом і командування козацьким корпусом 
в Польщі, “для надсмотрения артиллерии”11.

Штаб артилерійського корпусу творили три старших урядники ГА  —  оса-
вул, писар та хорунжий, котрі посідали вихідці з відомих козацький фамілій, 
або ж нешляхетні клієнти впливових можновладців. Вони очолювали головний 
розпорядчий орган ГА  – Канцелярію Генеральної артилерії  (“Канцелярия Гене-
ралной войсковой артиллерии”,  “Канцелярия главной артиллерии”), що здій-
снювала поточний зв'язок із вищими та місцевими органами влади, вела облік 
особового складу та матеріальної частини, натуральних та грошових виплат, 
господарського стану рангових маєтностей, прибутків і витрат відомства тощо12. 
Адміністративно-технічну частину штабу ГА складали префект, інженер, економ 
(відав видатково-прибутковим обліком відомства) й фельдшер13. Посади інженера 
та префекта – фахівців, котрі наглядали за відливкою та ремонтом гармат, – були 
запроваджені за правління Апостола й проіснували лише декілька років – з 1729 
по 1734 рр. – себто на час оновлення артилерійського парку, котре ініціював геть-
ман14. Пізніше, за часів Малоросійській колегії, з’являється посада цейхвахтера, 
який опікувався арсеналом15.

Правовий статус КГА відносно інших центральних відомств не був чітко окрес-
лений. Гетьмани, ГВК та вищі та центральні органи російської влади видавали 
свої розпорядження на адресу артилерійського відомства у формі указів та ордерів, 
що є ознакою нижчого статусу канцелярії по відношенню до них16. Натомість зно-
сини з Канцелярією Малоросійського скарбу оформлювалися промеморіями, що 
свідчить на користь того, що ці два органи мали рівний статус у владній ієрархії17. 
Натомість КГА мала статус вищої інстанції для полкових обозних в справах орга-
нізації артилерійського господарства18.

Характер справ, що розглядалися в канцелярії, дає підстави вважати, що вод-
ночас вона вела провадження, пов'язані безпосередньо із компетенцією свого го-
ловного патрона — генерального обозного19. Головним керманичем КГА був писар 
(“писар арматний”) від cумлінності якого залежала ритмічна робота всього арти-
лерійського відомства. Один з пасажів гетьманського універсалу часів Апостола 
велів “писаремъ Артиллерии Енералной... всякіе діла отправлять и содержать до-
бропорядочно со всякимъ тщаніемъ и ісправностїю безліностно”20. Уряд був зруч-
ним трампліном для подальшого просування по службі, найякравішим прикладом 
чого може правити кар'єра першого гарматного писаря Петра Дорошенка. Відомо, 
що до цього майбутній гетьман козакував на Січі, а потім був слугою Хмельниць-
кого. В біографічній літературі утвердилася думка, що Дорошенко посідав уряд 
гарматного писаря Чигиринського полку21, але це навряд чи відповідало дійсності: 
в Реєстрі 1649 р. він справді записаний в компут Чигиринського полку, однак не-
важко помітити, що до полкового чигиринського реєстру водночас були включені 
генеральні старшини й значне товариство Гетьманщини. Прізвище Дорошенка, а 
також гарматного хорунжого Васка Томиленка, записані одразу після генеральних 
хорунжого та бунчужного, котрі чомусь були пропущені на початку списку, після 
чільних генеральних старшин і полкової чигиринської старшини й вміщені в його 
другій половині22. 
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Окрім писаря, до складу канцелярського присутствія, – фактичного штабу ГА, – 
також належали осавул і хорунжий. Першим в ієрархічній драбині стояв уряд оса-
вула на якого покладалося стройове та польове управління урядниками й служите-
лями ГА, інспектування їх складу, поточне комплектування, нагляд і порядкування 
матеріальною частиною (гарматами, боєприпасами, артилерійським начинням, 
транспортом, витратними матеріалами тощо). Окрему сферу компетенції старшин 
складало управління фінансово-господарськими справами: контроль над сплатою 
грошового та матеріального утримання, поставок продовольства й фуражу, діяль-
ності дозорців, шафарів і господарів рангових артилерійських маєтностей23. Разом 
із хорунжим, обов'язки которго в джерелах чітко не окреслюються24, осавул “имел 
неотлучное при делах артилерийских пребывание”, себто мав постійно знаходи-
тися або при канцелярії ГА  (“правлении”), або ж при інших об'єктах  –  дворах, 
майстернях, складах. Разом із шефом відомства – генеральним обозним – осавул, 
хорунжий та писар складали “правление Енералной Войсковой Артиллерии”, що 
мало аналогом “правление” ГВК  –  повноважного колегіального органу, що здій-
снював управлінсько-розпорядчі функції25.

Протягом середини – другої половини XVIII ст. чини осавула та хорунжого ГА, 
окрім суто управлінського, мали ще й характер ад’ютантів при генеральному обо-
зному, котрий доручав їм справи часто-густо безпосередньо не пов'язані із арти-
лерією. Чимало деталей вказує на те, що вищі артилерійські урядники були “про-
текціантами” генеральних обозних, котрі не тільки подавали їхні кандидатури на 
затвердження гетьманам, але й опікувалися подальшим кар'єрним просуванням, 
нагородами тощо.  1767  р. генеральний обозний Семен Кочубей виклопотав для 
свого підлеглого, гарматного хорунжого Петра Юркевича, дворазове підвищен-
ня окладу26. “Отечеські милості” перепадали й урядникам меншого калібру, котрі 
були на виду в патронів, – канцеляристам. Той же Семен Кочубей у 1758 р. чимало 
посприяв переведенню канцеляристів КГА до ГВК, служба в якій була престижні-
шою, одразу із підвищенням в чині військового канцеляриста27. За гетьманування 
Розумовського до правління ГА були також приписано кілька значкових товари-
шів з різних полків, котрі виконували різного роду адміністративні доручення. Ця 
практика йшла в річищі загальної тенденції наділення гетьманом значкових това-
ришів функціями офіцерів-порученців при дворі та центральних установах28.

“Степенный Малороссийских воинского звания чинов порядок по Гетмане” 
1743 р., який визначав старшинство всіх чинів козацької адміністрації, вперше 
запроваждував ієрархічний порядок для старшин та урядників ГА (допоміжний 
персонал до нього не включався). Подібно до російського “Табеля про ранги”, “ар-
тилерское правление” було виділено в окрему ієрархію чинів, поряд із військовою, 
статською та охотницькою. Згідно “Порядку” першим в переліку ішов чин осавула 
ГА, котрий мав 5-е “степенничество” (клас) і прирівнювався до бунчукового това-
риша або полкового обозного, наступним – хорунжий ГА (6-й клас, що відповідав 
полковому судді), потім писар та отаман ГА  (8-й клас, були відповідниками вій-
ськового канцеляриста). З незрозумілих причин канцеляристи КГА, а також рядові 
пушкарі й гармаші до “Порядку” не увійшли, хоча аналогічні чини з жолдацьких 
та компанійських формувань у ньому присутні29.
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Жалування чинів ГА складалося з грошових і натуральних виплат, котрі надхо-
дили з відомчих маєтностей або скарбу. Двое найвищих старшин – гарматні осавул 
та хорунжий – окрім жалування мали ще й рангові маєтності. В Лівобережній Геть-
манщині це були землі, що виділялися з фонду вільних військових земель, більша 
частина яких лежала в Стародубському та Ніжинському полках, ближче до місця 
осідків ГА. Так, на уряд гарматного осавула певний час належали села Сиволож 
та Мала Загорівка Прохорівської сотні Ніжинського полку30; на уряд гарматного 
хорунжого – село Овсюки Лубенського полку31. Мінливість рангових надань була 
пов’язана з їх поступовим перетіканням до рук генеральних старшин і полковників 
або ж переведенням у дідичне володіння самих артилерійських старшин. 

Один із головних артилерійських старшин мав постійно перебувати у присут-
ствії, для вирішення поточних справ і нагляду за роботою канцеляристів. 1734 р. 
генеральний обозний Яків Лизогуб скаржився наміснику Правління гетьманського 
уряду кн. Олексію Шаховському, що в КГА присутні всього троє канцеляристів, а 
гарматний хорунжий Іван Забіла упродовж кількох років безвиїздно перебуває “в 
дому своем”, посилаючись на хворобу. Через недогляд і малий штат, обозний про-
сив дозволу збільшити його до 5 чоловік32. Загалом, зростання штату КГА протягом 
18 ст. стало стабільним явищем: якщо в 1729-1734 рр. в ній під наглядом писаря 
працювало лише два канцеляристи, то 1765 р. канцеляристів було уже 6, підканце-
ляристів – 5, особливий “писарь экономических дел” і “смотритель”33. Щоправда, 
ці зміни свідчили аж ніяк не про збільшення потужності артилерії, а швидше про 
ускладнення та бюрократизацію її управління й забезпечення. Робота присутствія 
КГА, як випливає з облікових журналів, котрі в другій половині XVIII ст. щоквар-
тально подавалися до Малоросійської колегії, розпочиналася о  8  або  9-й годині 
ранку й тривала до 14-ї – в ці години провадилося слухання поточних справ стар-
шинами; робота ж власне канцелярського штату нижчих рангів, очевидно, могла 
тривати й більше34. Канцеляристи та підканцеляристи виконували не тільки звичну 
діловодну роботу, але й часто відправлялися “в отсылки” з різного роду адміністра-
тивними дорученнями35. Прикметно, що частина з них “в заслужении канцелярско-
го звания” могла служити своїм коштом, без жалування, що засвідчує лукративний 
характер і високість соціального капіталу канцелярської служби36.

З  1751  р. до “присутствующих” у КГА були долучені також значкові товари-
ші, кількість яких коливалася від 5 до 30 чоловік. Тоді генеральний обозний Кочу-
бей просив гетьмана про заміну глухівських міщан, котрих періодично делегува-
ли до господарських справ ГА, бунчуковими та військовими тоаришами, а також 
абшитованими канцеляристами. В продовження цього “к деламъ оной артиллерии 
определены”  17  старшин з Ніжинського та Стародубського полків37. Характер їх 
обов’язків був досить широким – від виконання спеціальних доручень, до поточних 
ревізій гарматних парків ГА та полкових артилерій, збору податків, контролю над 
виконанням ремонтних робіт, видачею боєприпасів у полки тощо. Реєстри значкових 
товаришів ГА з 1760-х рр. свідчать, що левову частку в них складали сини полкових 
старшин (до 50%), заможного військового товариства й трохи менше – духовенства 
та вихідців з “арматних слуг”38. Відтак, ця служба ставала зручною сходинкою для 
старшинських дітей, що здобували досвід і чекали на чергове підвищення. 
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Першим осідком канцелярії й штаб-квартирою ГА був Чигирин, а по ньому 
ті міста, котрі надавалися “на армату”. У вересні  1659 р. Виговський оповідав в 
одному з листів до коронного гетьмана Станіслава Потоцького про сили “zamku 
Czyhirynskiego na ktorym praesidium me i wszystkiego woyska artileria”39. Втім, перші 
чіткі вказівки щодо місцеперебування артилерійського правління маємо лише по-
чинаючи з Батурина. Картину його облаштування у Глухові подає ревізія 1760 р., 
за даними якої в місті “по путивлской дороге” розташовувався “двор артиллерий-
ский”. В ньому знаходилася будівля нової канцелярії, старе канцелярське примі-
щення з сінями й 3-ма чуланами (очевидно перероблене під господарські потреби), 
2 амбари з припасами, 2 ізби для караульних козаків, пушкарів та майстрів, ізба з 
сінями “пороховая... для деланя нарочитого ножного пороха”, кузня з 4-ма горна-
ми, погреб, “изба черная формовая, где на пушки формы делаются”, ливарний ам-
бар з 2-ма цегляними пічками, свердлільна майстерня, токарня, сарай для гармат, 
палубів і картузних ящиків40.

На жаль, відомостей про розмір та інтер’єри канцелярських приміщень не збе-
реглося. Достеменно можна говорити лише про перебування в них колективних 
святинь артилеристів – численних образів, котрі під час воєнних виправ переноси-
лися до похідної церкви. Для неї були виготовлені спеціальні намети (з фламського 
полотна, підшитого червоним кумачем або мусулбесом), що увінчувалися залізним 
хрестом41. Згідно інвентарів 1738 р., до похідної церкви належали 4 дерев'яних об-
рази (велика ікона коронації Богородиці із різьбленим окладом, 2 образи “на малих 
облятах деревянные спасителя и отца” та “спасителя Николая”) та 4 образи, мальо-
ваних на полотні (усічення голови Іоанна Хрестителя, Богородиці, Воскресіння й 
“Спасителя страстный”)42.

За правління Кирила Розумовського було зроблено спробу зосередження управ-
ління Генеральною та полковими артилеріями в руках генерального обозного. В 
листопаді 1751 р. тодішній обозний Семен Кочубей подав на ім’я гетьмана рапорт 
в якому окреслив всі невигоди децентралізованого існування артилерійського ві-
домства. Посилаючись на те, що від часів Апостола ГА постачає полкові артиле-
рії порохом, боєприпасами, кіньми, виділяє кошти на ремонт гармат, транспорту 
й навчання обслуги, але навзамін не має над ними жодного контролю й допомо-
ги, Кочубей просив предати у його відання всі прибутки полкових артилерій, а 
також “всем обритаючимся в полкахъ при полковихъ и сотенних артиллеріяхъ 
служителямъ пушкарамъ..., армашамъ.., майстеровимъ же людямъ... повелеть 
быть в полной моей диспозиціи и приказовъ моихъ во всемъ слушатся”43. Хоч ця 
пропозиція  (“дабы полковые и сотенные артиллерии привесть в сколко лучшую 
возможно исправность”) і була затверджена гетьманським ордером від 21 листопа-
да 1751 р., але повної централізації управління та забезпечення артилерії вона так 
і не спричинила44. 

Головною формою утримання ГА були рангові маєтності, з яких надходили ко-
шти (стягнені у вигляді зборів або акцизів, або виручені від реалізації продуктів 
ремесла й сільського господарства) та натуральні поставки (продукти, одяг, фураж, 
дрова, порох, селітра, залізо, вугілля та ін.). Артилерійські фундуші мали характер, 
що віддалено нагадував ординації  –  закриті адміністративно-господарські комп-
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лекси, з приписаним до них населенням, неподільність та правовий статус яких 
регулювався спеціальними постановами. Першою ранговою маєтністю ГА стало 
Лисянське староство, що виокремилося в зі складу Корсунського староства Ки-
ївського воєводства в 1650-х рр. 12 липня 1659 р. Ян ІІ Казимир видав привілей, 
яким призначив прибутки з Лисянки на утримання артилерії Війська Запорозького. 
Втім, вже навесні наступного року староство було передане у дідичне володіння 
Івана Виговського. Після загибелі останнього, новообраний гетьман Павло Тетеря 
знову домагається в сейму восени 1664 р. повернення Лисянки на ранг генераль-
ної артилерії45. Розпад гетьманату на дві самостійні частини на початку  60-х рр. 
XVII ст. поводував формування осібних фундушів для утримання ГА в Лівобереж-
ній Україні. Очевидно, першим наданням на “армату” стала Лохвиця, чий статус в 
новій якості закріпили Московські статті 1665 р. Цим же документом до неї було 
долучено “Ромен с принадлежностьми”46. 

З останньої чверті XVII ст. більша частина надань для ГА починає концентру-
ватися в Ніжинському та Стародубському полках, оскільки згідно Глухівських ста-
тей 1669 р. цар “велел гетману и армате быти в Батурине”47. Саме тут ГА було виді-
лено найбільший фундуш, котрий став головною господарською базою – містечко 
Короп з прилеглими селами Риботин, Сохачів, Райгородка та Лукнова. В літературі 
утвердилася думка, що Короп став маєтністю ГА згідно ухвали Коломацьких ста-
тей  1672  р., хоча в їхньому тексті згадки про артилерію та її маєтності відсут-
ні взагалі. Втім, не виключено, що цей фундуш було отримано саме за каденції 
Самойловича, оскільки в мазепинські часи гетьманські розпорядження трактують 
Короп з округою, як давнє рангове надання. Козацьке та посполите населення со-
тень відбувало різноманітні воєнні та господарські повинності на “бунчук и двор 
гетманский”, зберігаючи за собою адміністративну окремішність й службові при-
вілеї48. Наприклад, спеціальні “арматні роботизни” в місті виконував ковальський 
цех, що мав в обмін на це оборонні універсали від гетьманів Многогрішного (1671) 
та Мазепи  (1707)49. Крім Коропа до відомства ГА належало містечко Тірасполь, 
с. Березові Луки Гадяцького полку, а також сінокоси й випаси в урочищі Білі Вежі 
(т.зв. Біловезький степ) в Ніжинському полку50.

Важливою складовою артилерії Гетьманщини були порохові майстерні та за-
води. Судячи з усього, довгий час генеральна та полкові артилерії забезпечувалися 
порохом переважно за рахунок кустарного виробництва, через що порохові май-
стри традиційно мали значні господарські пільги, перебуваючи “в протекции ар-
тиллерии генеральной”. 1739 р. виник Глухівський пороховий завод, що спочатку 
був приписаний до ГА, але згодом за імператорським указом було продано у при-
ватні руки51. Окрім нього, працювали ще два заводи – Шкірманівський пороховий 
завод на р. Усок та Глухівський пороховий завод на р.Ясмань52. Указом Правління 
гетьманського уряду від 11 лютого 1736 р. всі питання, пов’язані з виробництвом, 
продажем і використанням пороху було покладено на генерального обозного та 
КГА. Двома роками пізніше, до їх компетенції було передано й контроль над ціна-
ми, а ведення операцій з порохом покладено на підзвітну йому канцелярію ГА53. 
Канцелярія приймала від полкових правлінь заявки на поставки не лише пороху, 
але й свинцю. Безпосередній контроль над видачами боєприпасів вів гарматний 
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осавул, а експедицію відвантажених боєприпасів і їхню оплату  –  канцеляристи, 
шафарі й пушкарі54. Втім, така централізація в порядкуванні боєприпасами, якої 
давно вже бракувало, мала й зворотній бік, що виразно показала справа заснування 
Шосткінського порохового заводу. Імператорський указ від 29 січня 1739 р., вида-
ний з цього приводу, повелівав новозаснованому підприємству перебувати

“в особливом генерала и кавалера Румянцева смотрении, а ему определить добраго и над-
ежнаго офицера с инструкциею,... чтоб он в делании пороху на малороссийское войско 
выдавал по указам его, генерала, а по другим по тамошним судей определениям отнюдь ни 
в какия расходы не употреблял, а наипаче партикулярным людям не продавал”. Залишок 
порохового запасу мав надходити “в киевские и протчие украинские крепости и содержать-
ся до высочайшаго указа особо, а при заводе лишняго пороха, ради от неприятеля и других 
приключений, не держать”55.
Наступним кроком в справі обмеження виробництва боєприпасів став сенат-

ський указ 15 жовтня 1742 р., що ліквідовував порохові заводи, як буцімто непо-
трібні й витратні підприємства. 

Численні рангові володіння й господарські служби ГА потребували розгалуже-
ної адміністрації. В основних своїх рисах вона взорувалася на структуру й ме-
ханізми управління гетьманськими ранговими маєтностями. Головою цієї адміні-
стративної вертикалі був економ, котрий разом із гарматним писарем відав усіма 
прибутками та видатками, а також господарськими справами маєтностей, матері-
альним забезпеченням штату й гарматного парку56. Його правою рукою був шафар, 
функції якого, судячи з усього, нагадували обов’язки рахівника57. Контроль над 
сталими комплексами артилерійських маєтностей покладався на дозорців най-
поважнішим з яких був коропівський58. Дозорцям підпорядковувалися старости, 
двірники й сторожі, що керували господарством у селах, хуторах і на промислах59. 
Нижчу ланку господарських служб складали стадники, скотарі, погоничі, плугатарі 
й пасічники, котрі часто служили “за хліб”, не отримуючи фіксованого жалування. 
Безпосереднім завідуванням штаб-квартири та канцелярії ГА займався “дворник 
двора глуховского”, котрому асистував ключник “припасов артиллерийских”60.

Все, що нам відомо про організацію діловодства канцелярії ГА, на жаль об-
межується доволі уривчастими згадками джерел. У XVIII ст. поточна документація 
відомства, що стосувалася фінансових прибутків і витрат, а також обрахунку рухо-
мого майна і боєприпасів, записувалася у “зашнурні книги”. Згідно Рішительних 
пунктів 1728 р. ГА мала щорічно надсилати свої звіти до Іноземної колегії Сенату, 
а імператорською грамотою 1733 р. гетьману було велено “деньги и припасы дер-
жать, по определению главнаго командира над тем войском, с запискою” для чого 
планувалося заснувати інститут спеціального комісара61. Який вигляд і камеральне 
оформлення мала тогочасна документація дають уявлення кілька актових книг ГА, 
що нині зберігаються у фондах Сенату Російського державного архіву давніх ак-
тів. Фоліанти здебільшого містять підбірки “ведений” артилерійських служителів, 
реєстри гарматного парку, боєприпасів, інструментів і витратних матеріалів, при-
буткові відомості артилерійських маєтностей, витратні реєстри пороху й поточних 
потреб ГА62. У середині XVIII ст. в канцелярії інвентарні, прибутково-витратні та 
рахункові книги виділился в самостійні види діловодства. Про їх номенклатуру й 
кількість дають уявлення переліки книг, котрі на початку року надсилалися до Ма-
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лоросійської колегії для опечатування. Так, 1767 р. канцелярія надіслала 15 таких 
чистих фоліантів (“белые прошнурные книги”), котрі призначалися для економа, 
цейхвахтера, комісара грошової скарбниці ГА, комісара Шосткінської порохівні, 
пороховому та провіантському комісарам,  “покупщику”, а також господарським 
урядникам рангових маєтностей  –  коропівському війту, фастівському та шкірма-
нівському дозорцям. Дві книги мали лишитися в присутствії канцелярії, куди впи-
сували витрати на закупівлю канцелярського приладдя, а також прибуткові та ви-
тратні кошти63.

Канцелярія мала також свою печатку. На жаль, через відсутність штемпеля, мо-
жемо судити про неї лише з двох погано збережених відтисків на документах сере-
дини XVIII ст. Обидва вони різняться композицією та написами: перший – червоно-
го воску діаметром бл. 3,5 см на якому було викарбувано напис і кругову арматуру 
з гармат, прапорів списів і сурм, увінчаних рицарським шоломом із пір’ям64; дру-
гий  – червоного сургучу овальної форми з написом по центру “ПЕЧАТЪ ГЕНЕ-
РАЛНОЙ ВОЙСКОВОЙ АРТИЛЛЕРІИ”65.

Архів ГА в цілісному вигляді до нашого часу практично не зберігся. Та неве-
лика його частина, котра перебуває нині у фонді №1645 (“Канцелярія Генераль-
ної артилерії”) Центрального державного історичного архіву України (м.Київ), є 
лише уламком первісної документальної колекції КГА, що зрештою добре видно 
за видовим характером паперів (переважно це вхідна документація нормативного 
змісту: імператорські укази й маніфести, розпорядження Сенату, ГВК загального 
змісту тощо). Причин цьому, очевидно, декілька. По-перше, артилерійський архів 
неодноразово розпорошувався ще в  XVII ст. у зв’язку із частими змінами місце-
знаходження штаб-квартири ГА. Доречно припустити, що більша його частина, що 
стосувалася артилерії лівобережних гетьманів, загинула разом із паперами ГВК 
під час знищення російськими військами Батурина у 1708 р. Тож архів канцелярії 
протягом  XVIII  ст., імовірно, складали документи, видані не раніше часів прав-
ління Скоропадського. Прикметним є те, що зовсім не постраждав від страшної 
пожежі Глухова у 1748 р., що завдала чималої шкоди канцеляріям та архівам інших 
столичних установ. З іншого боку, вже під час ліквідації ГА наприкінці XVIII ст. 
як військового формування, збереженню підлягала та частина канцелярського ді-
ловодства, котра стосувалася рангових маєтностей, що згідно імператорського 
указу від 26жовтня 1781 р. передавалися директорам казенних економій, де вони, 
швидше за все, загубилися в подальшому66. Ще якась частина паперів потрапила 
до архівів Полтавського та Чернігівського губернських правлінь, звідки разом із 
архіваліями установ Гетьманщини та Другої Малоросійської колегії була у 80-х рр. 
ХІХ ст. перевезена до Харківського історичного архіву67, звідки у  1962 р. її було 
передано до ЦДІАК України в Києві*. 

Після ліквідації в 1764 р. гетьманського правління та реорганізації вищих ор-
ганів влади, контроль над ГА зосередився в руках Другої Малоросійської колегії. 
Номінально і реально артилерійське відомство залишалося у віданні генерального 
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архіву України (м.Київ) Л.Я. Демченко за допомогу й консультації в справі з’ясування фондової 
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обозного, котрий від  1765  р. став членом правління МК. Той факт, що обозний 
Семен Кочубей залишився найстаршим з-посеред генеральних старшин і до того 
ж мав російський чин генерал-майора, на певний час гарантувало ГА захист і про-
текцію від остаточної ліквідації або злиття з новостворюваними управлінськими 
структурами. Канцелярія ГА, будучи підзвітною МК, водночас підлягала фінансо-
вому контролю з боку Генеральної лічильної комісії68. Упродовж чергової реорга-
нізації МК, що припала на першу половину  1768 р. й передбачала інкорпорацію 
центральних органів гетьманату (Генерального військового суду, Канцелярії мало-
російських зборів тощо) до колегії на правах департаментів, Канцелярію ГА було 
передано до першої колезької експедиції,  “содержащей дела воинские”69. Втім, 
сама канцелярія початково не була поглинена колезькою системою остаточно, збе-
рігаючи власне іменування, штат службовців і присутствіє70. 

Після злиття КГА із Малоросійською колегію та поступовою підготовкою до 
ліквідації артилерійського відомства, кількість справ, вирішуваних канцелярією, а 
відтак і діловодний потік неухильно зменшувалися. Цю тенденцію добре ілюструє 
статистика документообігу МК по військовій експедиції, значний відсоток діло-
водства якої відводився саме артилерійській справі: 1769 р. тут було в провадженні 
943 справи, 1770 р. – 793, 1771 р. – 801, 1772 р. – 467, 1773 р. – 387, 1774 р. – 573, 
1775 р. – 25971. Водночас скорочувався і штат канцелярського присутствія – станом 
на кінець 70-х – початок 80-х рр. XVIII ст. в ньому постійно чергував хтось із ви-
щих старшин, замість писаря з колезьких канцеляристів було призначено секрета-
ря, а також двох канцеляристів (ще четверо канцеляристів служили сезонно влас-
ним коштом)72. Остаточну  ліквідацію артилерійського відомства визначив указ від 
26 жовтня 1781 р. малоросійському генерал-губернатору, виданий у продовження 
реорганізаційних заходів по відкриттю намісництв. Ним, зокрема, повелівалося 
розподілити гарматний парк поміж губернськими містами, а рангові землі ГА  пе-
редати у відання директорів економій, що керували казенними селами73. 
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Стаття присвячена історії виникнення, структурі й діяльності вищого органу управ-
ління артилерії Козацького Гетьманату середини XVII – кінця XVIII ст. На основі ши-
рокого кола архівних та опублікованих джерел автор висвтілює основні віхи історії 
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середины XVII – конца XVIII вв.

Статья посвящена истории возникновения, структуре и деятельности высшего 
органа управления артиллерии Казацкого Гетманата середины  XVII – конца  XVIII в. 
На основе обширного круга архивных и опубликованных источников автор освещает 
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The article deals with the appearance, structure and activities the  General Chancellary 
(senior Staff ot the  Artyllery Corps) in the Cossack Hetmanate mid-17th  – the end of 18th 
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УКРАЇНСЬКА МОВА 
в житті діячів національно-визвольного руху

Наддніпрянщини ХІХ – поч. ХХ ст.

Ігор ГИРИЧ

Наші уявлення про мовний націоналізм діячів українського руху буде значно 
перебільшеним. Не лише, як писав Р. Шпорлюк, твори українського націоналізму 
спершу писалися російською, але для переважної більшості діячів і в повсякденно-
му житті російська мова залишалася рідною і частіше вживаною. Лише для часів 
політичного етапу українського руху, з  1890-х років можна казати, що вживання 
мови у спілкуванні з усіма оточуючими стало принципом. До того часу навіть між 
собою українські інтелектуали спілкувалися російською.

Чому так було? На наш погляд причина крилася в тому, що українська еліта 
себе до кінця ХІХ ст. сприймала інтегральною частиною загальноросійської елі-
ти. Частиною спільної російської інтелігенції. А для останньої  –  російська мова 
– спільний культурний код.

Тарас Шевченко, який писав поезії українською, а в листах вживав української 
і російської мови, прозу і щоденник свій писав російською. Причину цього В. До-
рошенко бачив у невиробленості української прозової мови, в тому що не встигла 
вона на середину ХІХ ст. вийти за межі белетристики. Хоч і силкувалися братчики 
зробити українську мову знаряддям науки і публіцистики, але практично здійсни-
ти це вони не встигли через десятиріччя кар і поліційних переслідувань1.

Кирило-мефодіївці добре знали українську, народну мову. В. Міяковський пи-
сав2, що лише М. Гулак її не знав, а решта намагалися й у листуванні вживати 
українську. Але насправді, можна казати про користування окремими словами, про 
долучення до колориту українських слів, ніж про цілковите вживання української. 
П. Куліш лише вряди годи писав М. Максимовичу українською3. З О. Маркови-
чем він листувався також російською. З другом Миколою Костомаровим листи теж 
писалися російською. Не лише листовно вони контактували російською, але й в 
розмовах вони вживали «великий и могучий». Про ранній період знайомства з М. 
Костомаровим, 1840-і роки П. Куліш писав: «Сам Николаша, как мі все питомці об-
щерусских школ, вначале пренебрегал хохлатчиною и думал на язіке Пушкина»4. 
Зміна у ставленні до українського мовлення відбулася під впливом перших Мак-
симовичевих етнографічних книжок  1827  і  1834  років. До мови ці інтелектуали 
поверталися під впливом свідомісного вибору.

За спогадами Хильчевського, що знав його за часами викладання у Луцьку, Пан-
телеймон Куліш тоді постійно говорив в цьому полонізованому краї на найчисті-
шій українській мові5. 



Українські діячі, які гуртувалися у Петербурзі навколо «Основи» на початку 
1860-х рр. між собою так само спілкувалися переважно російською, що викликало 
подив у тих росіян, які потрапляли на такі засідання. Один з таких свідків Ф. Воро-
понов писав: «Чувствовалось, что большинство здесь – горячие приверженцы всего 
малороссийского; слишалось немало о праве, достоинстве и важном значении на-
родного языка, но меня отчасти удивило, что при всем том говорящие мало им поль-
зовались. Даже в тесных кружках земляков речь шла, главным образом, на языке 
общерусском, литературном. Выдвигались среди бесед отдельные малорусские 
фрази, поговорки, отрывки народных песен, иной начнет и разговор по-малорусски, 
а там опят сведут на общую русскую речь»6. Причини такої російськомовності тре-
ба шукати у психологічних мотивах. Це були ще стихійні українці, власне україно-
філи, для яких українське, то було власне сільське (народне). Вони ж вже до селян 
не належали, а інтелігентська верства була одна спільна в державі, що складалася з 
багатьох різних національностей, і мовою її спілкування була російська.

Для Володимира Антоновича першою засвоєною в дитинстві мовою була 
французька. Мати була гувернанткою в заможних родинах і навчала французької. 
В сім’ї розмовною була польська. Громадською діяльністю він почав займатися 
серед поляків і відрізнявся гарними ораторськими здібностями серед польських 
студентів. Ставши засновником хлопоманського руху Антонович перейшов на по-
чатку  1860-х рр. на українську. Хоч теоретичні проблеми у особистих контактах 
між польськими українофілами все одно вирішувалися польською. Польською 
спілкувався й інший хлопоман з Правобережжя, Київщини Ф. Панченко  –  чи-
стокровний українець. Польською В. Антонович листувався з колишними хло-
поманами, домовлявся про «нову еру» у Львові з В. Калінкою й А. Хамєцом так 
само польською. В кінці життя листувався з А.Мйодушевським теж по-польськи. 
Але писав свої праці переважно російською. Російською написано більшість його 
праць. І треба відзначити, що письмовою російською він володів блискуче. Всі 
його російськомовні праці відзначаються стилістичною і публіцистичною май-
стерністю. Згадаємо хоча б його статті з «Киевской старины», зокрема полеміку 
відносно роману Г. Сенкєвича «Огнем і мечем». Україномовні виключення скла-
дають лише кілька статей, написаних для журналу «Правда» та «приватні лекції 
«Бесіди про часи козацькі», видані в Чернівцях у 1897 р. Але й навіть ці статті та 
книжка викладів  –  це не писані самим В. Антоновичем речі, а законспектовані 
його слухачами лекції, редаговані О. Кониським чи іншими старогромадівцями. 
В молодості В. Антоновичем написано ще кілька віршів українською, друковані у 
1860-х рр. в львівській «Меті».

Взагалі в Старій Громаді В. Антонович все ж на приватному рівні більше спіл-
кувався російською. «Говорив Володимир Боніфатійович, – писав його учень Ан-
тін Синявський,  –  в приватному й громадському житті, як майже всі українські 
діячі того часу, за деякими винятками (М.Ф. Комаров, О.Я. Кониський, В.Н.Вовк-
Карачевський, Є.Х. Чикаленко й ін. І звичайно всі українські письменники, літе-
ратори), таким «макаронізмом», який і відбився і в листах Антоновича»7. І це від-
билося в його листуванні. Такі за визначенням кити «українського буржуазного 
націоналізму» як М. Драгоманов, Ф. Вовк і В. Антонович у приватних листовних 
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контактах між собою послуговувалися майже виключно російською. При чому 
причиною були зовсім не конспіративні міркування в першу чергу8. Про конспі-
рацію ми можемо казати лише коли листування велося в межах Російської імперії. 
Між тим як збереглися листовні контакти між цими діячами, коли В.Антонович, 
перебуваючи у закордонних відрядженнях міг не зважати на цензуру, бо не пере-
бував за його ж висловом у «череві мастодонта».

Радше ми маємо підстави казати про існування сталої практики. Підросійські 
українофільського періоду діячі ще не ставилися до мови спілкування як до прин-
ципового моменту й контактували листовно переважно російською. Натомість з 
галичанами листування В. Антоновичем (приміром з О.Барвінським) та іншими 
київськими українцями велося українською. Тому можемо казати, що саме собор-
ність була тим рушійним чинником, який змушував підросійських українців стави-
ти мовну проблему на принциповий ґрунт.

Відомі приватні публічні лекції у нього вдома та в помешканнях інших грома-
дівців В. Антонович читав українською. Так само і свої спогади він спочатку пи-
сав, а потім надиктовував українською. Проте фонетика його мови, мабуть, радше 
має бути визнана польською, ніж українською. А. Синявський писав:  «Вступна 
лекція В.Б. Антоновича р.  1870  перше зробила вражіння, що перед авдиторією 
«нерусский человек»… Вимова Володимира Боніфатійовича, де відбивалися впли-
ви українсько-польські, була така, що його части питали під час з’їздів, особливо в 
Москві – «Ви вероятно, из иностранцев?»9.

В кінці життя, коли здоров’я почало давати збої і почало бракувати запалу для 
активного суспільного життя, В. Антонович і в мовних питаннях займав усе більш 
помірковану позицію. Він майже не писав нічого українською для НТШ. У «Запис-
ках НТШ» була друкована лише одна його рецензія. Але саме до В. Антоновича 
звернулося начальство київського університету, щоб він дав пояснювальну записку в 
справі відміни заборон на українське слово за Емським указом 1876 р. У цій «Запис-
ці» відчувалося певна зневіра у можливості українського слова, як культурного чин-
ника для усієї нації. В. Антонович у ній називав мову лише одним, але не головним 
чинником для відрізнення однієї нації від іншої. Наводячи як приклад Ірландію, він 
вказував, що ірландці майже забули свою мову, але зберегли свою національність. 
І проводять суперечки з англійцями про свою окремішність англійською мовою10.

З учнів В. Антоновича лише покоління, розпочинаючи з М. Грушевського почи-
нає вживати українську в приватному, громадському і літературно-науковому жит-
ті. Власне лише М. Грушевському в межах Росії В. Антонович переважно писав 
українською мовою. Але, напевно, ініціатором україномовлення в епістолярних 
контактах був Михайло Сергійович. Наступне, останнє покоління Антоновичевих 
учнів 1890-1900-х років вже переважно було україномовним і українськосвідомим. 
Перерахуємо лише головніших його учнів: О. Грушевський, В. Доманицький, Д. і 
В. Щербаківські.

Старі учні В. Антоновича, учні першого покоління менше були схильними до 
ведення дискусій і писання українською. Попри те, що в теоретичному сенсі були 
прихильниками української культурно-політичної окремішності і навіть сепаратиз-
му. Так ідейний лідер Одеської громади Леонід Смоленський українською прак-
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тично ніколи не говорив і не знав її. Його вихованець – Є. Чикаленко, лише чув як 
Смоленський співає народних пісень українською і це його вразило, бо за цю мову 
малого Євгена в пансіоні «карали, ганьбили, перекривляли», цю мову він «почав 
соромитися, хоч в душі любив, бо нею почав говорити». Є. Чикаленко порівнював 
Л. Смоленського з лідером харківської громади Дмитром Пильчиковим. Обидва 
мали величезний вплив на слухачів, яких вчили живим словом. Говорили як біблій-
ні пророки, переконливо і натхненно і багатьох людей зробили свідомими україн-
цями. Але обидва промовляли московською мовою, як більшість шістдесятників12.

Л. Смоленський не мав досвіду української розмовної стихії, був типовим міс-
тянином й інтелігентом, батько його був директором місцевої гімназії, з Одеси 
майже не виїжджав, коли не рахувати навчання в університеті Св. Володимира. 
Він жартував, що був не українець з роду, а «одеський міщанин». За прикладом 
В.Антоновича, він сповняв обов’язок перед народом серед якого жив. Тим більше, 
що його рідну Одесу заснували запорізькі козаки13.

Натомість інший провідний член одеської громади – Михайло Комаров був не 
лише україномовним, але й представляв культурницьку течію українського гро-
мадського руху. Л. Смоленський навпаки, був драгоманівцем  –  тобто дотриму-
вався політичної візії розвитку України. З цього можна зробити певні попередні 
висновки: політичні українці були переважно російськомовними (В. Антонович, 
Д.Пильчиков, Л. Смоленський). Натомість культурники, яким вважали і О. Ко-
ниського були україномовними (М. Комаров, Кониський-Перебендя, М. Лободов-
ський, Б. Грінченко)14. М. Комаров ще в уманський період своєї діяльності був 
відомий з свого підкресленого говоріння народною мовою. Про це згадує С. Єф-
ремов, коли у 1880-х рр. навчався в Уманській бурсі і писав, що до бурсаків дохо-
дили чутки , «що живе в місті якийсь „нотаріус Комаров”, що все говорить тільки 
„по-мужицькому”, і що у його збираються знайомі, а між ними і [вчитель С. Єф-
ремова з духовного училища] З. Краковецький і складають якогось „мужицького” 
словаря»15.

Сучасник Л. Смоленського Дмитро Пильчиков – спочатку активіст Полтавської, 
а згодом ідейний керівник Харківської громади був радикальний український па-
тріот, полум’яний самостійник, але промовляв перед слухачами так само росій-
ською. Він був переконаним у майбутньому України. Любив екзистенційні про-
мови, в яких вселяв слухачам надію на українське майбутнє. Закликав вірити у 
незнищенність української душі, яку не вб’ють чужі народи і правителі. Бо прави-
телі вмирають, а народи – ніколи. Ані Л. Смоленський, ані Д. Пильчиков майже не 
залишили по собі творчої спадщини. Вони не вміли писати не лише українською, 
але не писали і російською. Їхнім жанром було словесні імпровізації на тему на-
ціонального відродження16.

Цікаво, що саме Д. Пильчиков українізував відомого дослідника козацької ста-
ровини на Катеринославщині Дмитра Яворницького. Дмитро Іванович лише закін-
чив університет і збирався обрати тему маґістерської дисертації. Тоді це, як писав 
Є. Чикаленко, був чистий «кацапик», що не вмів і слово українського до пуття 
сказати. Д. Пильчиков йому порадив поїхати на Запоріжжя. Той не лише з’їздив на 
пороги, але згодом цілковито перейнявся запорізьким козацтвом, написав історію 
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його, створив музей, й став таким типовим, етнографічним українцем, яких дуже 
мало зустрічалося серед інтелігенції17.

Сучасник В. Антоновича  –  другий керманич київської Громади,  –  Олександр 
Кониський, на відміну від київського професора був підкреслено україномовним і 
писав багато українською. Але він, окрім своєї громадської роботи, був письмен-
ником, тому його україномовність виглядає природньо. Вишуканою українською 
розмовляв прозаїк-класик І. Нечуй-Левицький.

М. Драгоманов виростав в козацько-старшинський, але російськомовній родині. 
З членами останньої він спілкувався і листувався російською. Але свідомісний ви-
бір змусив його перейти й у писаннях на українську мову. Писати публіцистику він 
почав лише у швейцарській еміграції. Перші твори не відзначалися літературною 
вправністю. Натомість на кінець життя М. Драгоманов став зразковим автором укра-
їномовних публіцистичних творів. Як і В. Антонович з київськими громадівцями 
листувався переважно російською, а зі своїми літературними учнями І. Франком і 
М. Павликом листувався по-українському. Найвідданіший київський драгоманівець 
Микола Ковалевський української зовсім не знав. Рідня європейця-космополіта 
М.Драгоманова добре знала українську й була активним провідником її в широкі на-
родні верстви. Це свідчить про серйозність Михайла Петровича саме як українського 
політика. Сестра Олена Косач зажила слави радикальної націоналістки саме на мов-
ному полі. Племінниця взяла собі псевдонім Українка і в нашій літературі є одним з 
найкращих знавців мови. Син – Світозар не відрізнявся талантами батька, але став дія-
чем Революційної української партії (далі – РУП) і Української соціал-демократичної 
робітничої партії (далі – УСДРП) – теж активним українським мовником.

В родині Житецьких усі добре знали українську мову. Павло Іванович за фа-
хом був мовознавцем, але спілкувався переважно російською, про що згадують 
Є. Чикаленко і С. Єфремов. А коли в хаті знаходилася чужа людина усі Житецькі 
розмовляли виключно російською.

Інший культурник, діяч Братства Тарасівців, видатний просвітянин  –  Борис 
Грінченко відомий своєю полемікою з М. Драгомановим саме на ґрунті мови і тра-
диційної культури, починав своє молоде життя як російськомовна дитина, бо ви-
ховувався у такій родині. У шість років Борис Дмитрович почав писати вірші та 
оповідання російською. Мама лише гарно співала українських народних пісень. 
Українізувало його читання книжок, і передусім «Кобзар» Т. Шевченка18.

Євген Чикаленко згадував своє дитинство, кінець  1860-х  –  1870-ті р., як час 
коли він вже перестав соромитися говорити українською. Тоді ж він почав з рідною 
сестрою говорити по-українському19. Для Є. Чикаленка переворотом свідомості й 
перехід на українську мову стало навчання в одеському пансіоні і відвідини одесь-
кої громади, згодом навчання в Єлисаветградському реальному училищі та вплив 
місцевої громади під проводом К. Міхалевича.

Першим поколінням, яке почало з принципових мотивів переходити на укра-
їнську мову була генерація середини  1860-х рр. До неї відносилися Максим Сла-
вінський і Михайло Грушевський. Власне останньому належить провідна роль в 
революції свідомості для наддніпрянської еліти. Батьки Михайла Сергійовича, по-
при їхню належність до правобережної духовної еліти і попри те, що жили вони в 
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атмосфері україномовного села на півдні і заході Київщини (батько з Чигиринщи-
ни, мати з присілку Козятина (суч. Вінничина)) українською в сім’ї не розмовляли. 
Сергій Федорович Грушевський мав безперечний сантимент до народної культури. 
Але служба чиновником по освітньому відомству зробила свою справу і активно 
свого українства він протягом останніх тридцяти років життя не виявляв. Живу 
українську мову доводилося чути лише в с. Сестринівка, де мешкали мамині роди-
чі. Мати – Глафіра Захаріївна виписувала з Сестринівки служниць. І тоді україн-
ську мову М. Грушевський міг чути нетривало і на Північному Кавказі. Зі служни-
цею його мати так само говорила українською, але з дітьми – російською. Головною 
проблемою для юного Михайла був брак українських виразів інтелектуального по-
рядку. Непевно він себе відчував у лексиці і синтаксисі. Надолужував лексичний 
брак за рахунок літератури і російсько-українського словника М. Левченка20.

З батьком і з мамою М. Грушевський говорив і листувався російською. Нато-
мість сестру і брата Ганну Сергіївну і Олександра Сергійовича українізовував про-
тягом 1880-х – початку 1890-х років. З ними він не лише розмовляв і писав листи 
українською, але й вимагав їх самих писати листи українською. Радив лектуру, 
виправляв мовні й стилістичні помилки.

Свій юнацький щоденник розпочинав писати російською, російською були на-
писані й перші віршовані спроби та проза. Навіть патріотичний вірш «Я малоросс», 
був писаний «по-московському». У своїх споминах він писав, що почав працювати 
над своєю українською мовою під час навчання у тифліській гімназії. Він штучно ви-
культивовував у собі україномовлення. Там же почав читати художні й наукові тво-
ри українською і російськими мовами. В середині 1880-х рр. він вже робить перші 
спроби українського белетриста, які були по заслугам оцінені І. Нечуєм-Левицьким. 
Щоденник студентських часів 1888-1894 рр. вже цілком був написаний українською. 
На початку 1890-х рр. він стає постійним автором львівської «Правди». А з початку 
редагування у  1894  р.  «Записок НТШ» практично цілковито переходить на укра-
їнську мову. Припиняє друкуватися у «Киевской старине». Російською друкується 
вже лише вряди годи. Переважно для столичних газет та «Украинского вестника» в 
Петербурзі (1905-1906 рр.) Найбільшою російськомовною працею були «Очерки ис-
тории украинского народа» (1904). До російської він повертається під час вимушеної 
висилки з України, в останні чотири роки свого життя.

Першим свідомим українцем, з яким М. Грушевський заговорив українською 
був колишній діяч київської громади Кобилянський. Сталося це вже у старших 
класах Тифліської гімназії21. 

М. Грушевський був фактично перший наддніпрянський науковець, який не 
лише закликав українців постійно вживати у повсякденному житті українську, але 
й почав писати наукові твори українською. Власне його варто вважати творцем 
першого неярижкового літературного правопису для підросійської України, осно-
вою для якого послужила галицька желехівка  –  фонетичний правопис. Постійна 
праця українською мовою призвела до того, що М.Грушевський почав забувати 
письмову російську. Принаймні написавши свій «Очерк украинского народу», він 
відчував непоправність своєї російської, і просив під таким кутом зору перегляну-
ти «Очерк» О. Лотоцького і С. Єфремова. Коли він у 1907 р. висувався на посаду 
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професора на кафедру руської історії, київські російські націоналісти закидали 
М.Грушевському, що той не може викладати, бо забув російську мову.

Листувався М.Грушевський з старогромадівцями українською, але з деякими 
українцями, приміром з М. Василенком до 1907 р. листувався російською. Росій-
ською він писав і до російських вчених. Цікаво, що його учні С. Томашівський, 
зокрема, до В. Ламанського писав по-українськи. Але разом з тим з поляками гали-
чани листувалися польською. Важила належність до громадянства. З петербурзь-
кими академіками вони були в різних державах, і українська виступала як мова 
міждержавного спілкування, натомість з поляками вони жили в одній імперії Габ-
сбургів, де в Галичині пануючою залишалася польська. М. Грушевський навпаки, 
в одній державі жив з російськими науковцями і визнавав статус кво російської 
мови в імперії Романових. Михайло Сергійович розумів і не радикалізував ситуа-
цію, за якою для українських діячів рідною була вже російська мова. Коли у домі 
барона Федора Штейнгеля відбувалися наради з приводу заснування Українського 
кооперативного банку, М. Грушевський, зважаючи що господар української не знає 
говорив російською промову, але Ф.Штейнгель, виходячи з кількісної переваги 
україномовних просив голову Товариства українських поступовців (далі  –  ТУП) 
говорити українською, бо він її розуміє22.

Покоління 1870-х рр. О. Лотоцький, С. Єфремов, В. Доманицький, В. Дурдуків-
ський, В. Прокопович та ін., що стало вже українськими, а не українофільськими 
діячами, українську вживало в щоденному спілкуванні від самих початків свого 
свідомого життя.

На С. Єфремова з його симпатіями до української мови переважаючий вплив у 
1880-ті рр. мала українська стихія його рідного села Пальчика на Звенигородщи-
ні, сімейна атмосфера, де мати і батько з дітьми говорили українською. А також 
атмосфера перший навчальних закладів – Уманської бурси та Київської духовної 
семінарії, де переважало україномовне середовище правобережного парафіяльно-
го священництва. Він писав, що російськомовлення сприймав як аномалію і вперто 
говорив з дитинства по-українському з гостями. Що ненавидів і глузував з тих, 
хто калічив свою мову і переходив на російську. З усієї великої родини, лише брат 
Єгор повернувшись з семінарії говорив російською. І його молодий Сергій часто 
теж піднімав на глум23. 

Олександр Лотоцький згадував, що українська була виключною мовою в його 
родині та в зносинах з стороннім оточенням  –  сусідами священиками, місцевою 
адміністрацією, офіціалістами навколишніх маєтків. Батько Олександра Гнатови-
ча, священик с. Білоусівка на Західному Поділлі не стримувався від іронічних за-
уваг на адресу тих, хто «намагався вдавати з себе «русского человека»». Він не за-
важав просвітницькій праці сина, на посаді вчителя церковно-парафіяльної школи, 
фактично навіть сприяв цьому, хоч міг за це одержати ускладнення по службі24.

Відомий діяч одеської громади, один з найактивніших українських самостій-
ників Іван Луценко, за спогадами Є. Чикаленка був в Одесі єдиним, хто говорив 
по-українському. Але говорив не з принципових причин, а стихійно. Сам він був 
есперантистом і активно поширював есперанто в Одесі, а на заклики Є. Чикаленка 
приєднатися до ідейного українства, відповідав українською ж, що відроджувати 
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Україну  – марна справа. Це все одно, що «підкладати руки під мертву людину». 
Вже незабаром він став свідомим українським діячем і в його діяльності станов-
лення української окремішності стало превалюючим завданням. Він належав до 
багатьох партій, але в них його цікавив передусім українській бік справи25.

У  1880 – 1890-ті рр. старогромадяни законсервували своє ставлення до україн-
ської мови. Вони мало чим відрізнялися від «основ’ян» двадцяти-тридцяти років 
раніше. Дмитро Антонович згадував, що як тільки починалося засідання «розмова 
переходила на московське, – це була риса майже всіх старих громадян, що тяжко роз-
мовляли по-українському, а серйозні розмови проводили по-московському»26. Така 
ж ситуація повторювалася й на засіданнях редакції «Киевской старины», бо її члени 
були також переважно старогромадівці. С. Єфремов застав ці збори і відзначав, що 
старі члени усі спілкувалися російською і лише Є. Чикаленко та С. Єфремов з това-
ришами говорив по-українському27. З часом молоді привчили старих говорити укра-
їнською і принаймні на мовному рівні відбулася українізація старогромадян.

Що вже казати про людей, які не належали до культурних українських органі-
зацій. Приміром В. Тарнавський, якого як і нині в кінці ХІХ – поч. ХХ ст. вважали 
українським патріотом за створення українського музею в Чернігові. Але Є. Чи-
каленко його патріотом зовсім не вважав, називаючи В. Тарнавського просто ама-
тором старовини і колекціонером, що якби жив серед французів або німців колек-
ціонував французькі чи німецькі старожитності. Говорити ж по-українські він не 
вмів. І це опосередковано підтверджує альбом відвідувачів Качанівського маєтку 
Тарнавських, у якому з поміж пів тисячі підписів визначних людей, не має жодного 
написаного українською. Хоч серед гостей були й такі відомі українці як П. Куліш.

Українізація мовна відбувалася через українізацію ідейну. Коли професора ки-
ївського університету Андрія Лободу на Вищих жіночих курсах запитали, яка назва 
має більше прав на існування «Україна» чи «Малоросія», він висловився за перше. 
Але коли слухачки попросили його викладати предмет свій українською, професор 
знітився і визнав, що потрапив у скрутне становище, бо гаразд української мови 
не знає28. Проте вже в двадцятих, коли став академіком Української академії наук 
(далі – УАН), А. Лобода засвоїв мову і навіть редагував «Етнографічний вісник».

Стара гвардія українофілів нелегко вписувалася в нове мовне середовище, 
що формувала нова генерація, виходячи з постулату культурної окремішності. 
М. Грушевський, заснувавши в Києві Українське наукове товариство (далі – УНТ), 
запровадив публічні лекції, які мали читатися українською мовою. Любов Янов-
ська прийшла на засідання з рефератом, написаним російською мовою. І з цього 
ледь не стався інцидент. Тоді Л. Яновська вчасно зорієнтувалася і почала перекла-
дати написане експромтом на українську мову29.

З старої генерації на українську мову перейшов колишній народник Леонід Жебу-
ньов – права рука Є. Чикаленка з видавничих проектів, зокрема в справі видання «Ради», 
що українізувався після відкриття пам’ятника І. Котляревському у Полтаві  (1903).  З 
нього вийшов гарячій мовний українізатор родин. Дуже обурювався з тих родин, де 
мовою спілкування була російська. Але сам говорив доволі поганенькою українською 
мовою. Хоч це не заважало йому критикувати за важку мову М. Грушевського. Вживав 
таких неправильних виразів: «Щире сірце», «особистий» замість «особливий»30.
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Вжиток української напряму був пов’язаний з політичними уподобаннями 
людини, з тим чи бажала вона, чи ні пристосовуватися до панівних у суспільстві 
настроїв. Учень В. Антоновича Д. Багалій харківський професор і голова міської 
думи та ректор університету добре знав українську, розмовляв нею ще змалку, бо 
виховувався в роду київських рибалок-цеховиків, які ще у 1850-ті рр. розмовляли 
по-українському. Сам Д. Багалій мав неабиякий український інтерес і вболівав за 
долю народу. Але разом з тим не хотів перебувати за своє українство серед не-
благонадійних, хотів мати вигоди від офіційних посад в міській та університет-
ській адміністраціях. Крім того він став по революції  1905 р. членом Державної 
Ради при імператорі та читав «русскую» історію спадкоємцю російського престолу 
цесаревичу Олексію. З виданнями Наукового товариства імені Шевченка (далі  –  
НТШ) Д. Багалій не мав жодних стосунків, хоч це собі дозволяли такі його колеги 
як М.Сумцов і Є. Редін. Нові посади при дворі зробили Д. Багалія ще більш обе-
режною людиною. Після смерті В. Антоновича (1908 р.) різко змінився, відцурав-
ся від українців ще більше, мови української він вже наче і не знав, інтересу до 
української справи не проявляв. Коли в Державній Думі була полеміка з Д. Піхно 
про необхідність введення української мови у школах Д. Багалій дуже обережно не 
погодився. Вважав, що хоч би для ведмежих кутків України де російської не чули 
ввести принаймні для пояснень українську. Таким захистом українських інтересів 
інші українські діячі були дуже обурені31. Те, що в Д. Багалія тлів український 
інтерес глибоко в його єстві засвідчила революція 1917-1921 років. Тоді він почав 
писати праці українською. Написав до свого ювілею розлогу автобіографію, у якій 
розкрив свій глибинний інтерес до українського відродження.

Українці-кадети, визнаючи обласництво своєї партії, прив’язували українську спра-
ву до кадетської партійної тактики. Відображалося це і на ставленні до мовної проблеми. 

Член кадетів Микола Василенко, як і більшість лівобережців-істориків школи 
О. Лазаревського мало спілкувалися українською. Він редагував російську газету 
партії «Киевские отклики» негативно ставився до ідеї національно-територіальної 
автономії і мало співробітничав з українськими виданнями. Після 1905-1907 рр. в 
питаннях національних він почав поділяти позицію М. Грушевського і це відбило-
ся на його ставленні до україномовлення. Хоч і продовжував він з «малоросами» 
балакати і листуватися російською, але з політичними українцями, і передусім з 
М.Грушевським почав листуватися українською. В цей час він визнав і схему укра-
їнської історії М. Грушевського. Так само він почав співробітничати як автор із 
«Записками НТШ». Російські монархісти після 1907 р. оцінювали М. Василенка як 
адепта і пропагандиста ідей М. Грушевського. Через що йому лише перед війною 
вдалося як приват-доценту влаштуватися на виклади в київський університет. Але 
все ж інтимно М. Василенко залишився російською людиною. Свій щоденник і 
спогади він писав російською мовою навіть у 1920-х рр., коли вже будучи акаде-
міком очолював Соціально-економічний відділ ВУАН і редагував його численні 
видання. Не випадково з кадетами М. Василенко не розірвав і в часах Української 
Держави, а ставши міністром освіти і членом Кабінету міністрів, продовжував ви-
знавати зверхність над собою П. Мілюкова.

Інші кадети у більшій або меншій мірі повторювали ставлення М. Василенка 
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до мови. Знали добре українську з них хіба лише І. Шраг  –  лідер чернігівської 
громади і активний борець за її впровадження у культурне життя наддніпрянської 
України, а також петербурзький українець, перекладач і письменник Михайло Мо-
гилянський. Не випадково обидва, після продовження централізаторського курсу 
кадетів і у 1917 р., вийшли з партії.

Інший кадет, один з найактивніших депутатів від української фракції в Держав-
ній Думі Павло Чижевський, попри велику зацікавленість українською справою 
мови української не знав. Є. Чикаленко пропонував йому стати головним редакто-
ром «Ради», але через цю обставину Павло Іванович відмовився32. Такий активіст 
Старої громади як Іван Лучицький, що претендував на першість її в ідейному ке-
рівництві, змагаючись з В. Антоновичем, теж не відзначався знанням української. 
Він був одним з членів ЦК кадетів.

Натомість сестра дружини І. Лучицького М. Требінська утримувала відомий в 
Києві український салон, який відвідували усі відомі українці, і передусім «віковці». 
Але на цьому салоні українці і у ХХ ст. переважно спілкувалися російською. На 
це скаржився в листі до Василя Доманицького В’ячеслав Липинський. Він розпо-
відав як був з Федором Матушевським на журфіксі у пані Требінської, почувався 
як вдома, серед людей ніби давно знайомих. Одна незадача довелося говорити по-
російському, бо усі на ній бесідували, а В. Липинському не зручно було вириватися 
з загалу своєю українською33. Він нею володів значно краще за багатьох природніх 
українців за походженням.

Рідною родинною для В’ячеслава Липинського була польська. Батько був при-
хильником російської державності, але балакав з дітьми по-польські. В. Липин-
ський до  1908  р. не наважувався писати українською, хоч її знав у розмовному 
варіанті перфектно. До україномовності на письмі його схилив В. Доманицький. 
Василь Миколайович переклав з польської вірші Д. Братковського, а В’ячеслав Ка-
зимирович написав біографічну сильветку про волинського шляхтича.

Між тим з українськими діячами В. Липинський спілкувався українською вже 
досить тривалий час. Ще від часів навчання в гімназії. Принаймні у київській Пер-
шій гімназії він став співтворцем українського студентського гуртка. І там розпо-
чав контакти з українцями К. Квіткою і Б. Матюшенко. Паралельно польською і 
українською він писав від 1908 до 1914 р. Але в ділянці україномовлення він був 
блискучим оратором і публіцистом. В Кракові у 1910-1912 рр. часто виступав на 
засідання української громади. Напередодні світової війни вважався одним з най-
кращих українських публіцистів. Варто визнати, що рівень володіння українською 
у В. Липинського був дуже високим. Йому могли позаздрити й етнічні за похо-
дженням українці-літератори. 

Нове покоління українських політиків, що належали спочатку до РУП, а згодом 
до УСДРП, вже було всуціль україномовним. І в цьому сенсі вигідно відрізнялося 
від покоління старих українофілів. Власне саме воно ставило рубом питання прин-
ципового для українця вживання української мови.

Але проблема стихійного українства і перед революцією 1917 р. була так само 
актуальною, як і п’ятдесят років до того. Навіть українські письменники-класики 
виховувалися часто-густо в російськомовному родинному і товариському серед-
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овищі, Володимир Сосюра, родом з Донбасу. Він і писати вірші почав російською. 
І коли на межі другого десятиліття ХХ ст. навчався у Харкові, його перехід на укра-
їнську сприймався більшістю студентів як національна зрада. Один з них запитував 
В. Сосюру: «Нащо ти королевську флейту змінив на сопілку?». Свій вибір В. Со-
сюра пояснював, що якби народився в Росії писав би російською, а так він не знає 
народу Росії, лише його літературу34. Багато в цьому виборі вирішило те, що біль-
шовикам тоді йшлося про загравання перед українцями і вони потребували своїх 
україномовних комуністичних творів. В. Сосюра читав критику В. Корякові свою 
російську поезію, і останній радив йому про те ж саме написати українською35.

Такі українські діячі як Є. Чикаленко досить прозорливо на підставі мовності 
людини визначав його свідомість і надійність для національної справи. Так коли 
до нього долетіла в еміграції чутка про заколот М. Омеляновича-Павленка проти 
С. Петлюри, і що той оповістив себе диктатором, ця звістка засмутила Євгена Хар-
ламповича, бо Омелянович-Павленко не володіє українською, отже є «слабенький» 
українець, а отже тягтиме скоріше до спілки з Врангелем і «Єдиної неділимої»36. 
Так само невисокої думки Є. Чикаленко був і про Нестора Махна. Бо той україн-
ську мову забув ще на засланні, говорить нею слабко, а значить і українським ді-
ячем його сприймати серйозно важко37.

Та з другого боку ми маємо завжди пам’ятати, що мовлення йде часто густо не 
в парі з національною свідомістю, а часто відстає від останньої. З часом же перше 
наздоганяє друге. Як стало з тим же М. Омеляновичем-Павленко, який на емігра-
ції залишився з українцями. До білого руху не примкнув і написав свої спомини 
українською мовою.

Відомий історик античності з діаспори львів’янин Олександр Домбровський згаду-
вав 1930-ті рр. і свою маму польку, яка не говорила українською. Але коли засудили до 
страти Д. Данилишина і В. Біласа плакала, а коли мадяри захопили Карпатську Україну 
обурено казала: «Вже забирають гуни нашу Карпатську Україну, а бодай би вдавилися 
нею!». Він виростав у польськомовній атмосфері. Але як настала пора юнацької зрілос-
ті перейшов на українську і вже в гімназії говорив з мамою українською мовою38.

Мова і родинні відносини
Успіх української справи багато залежав від підтримки цих ідей в родині. Кількіс-

ний ріст працівників на полі українства так само залежав від сім’ї. Наскільки родина і 
діти переймалися інтересами батька, який в родині існував мовний режим спілкування. 
Саме родина давала перше кількісне зростання діячів українського відродження.

Як і будь-яка інша громадська справа культурний і політичний український рух 
ґрунтувався на теплих особистих контактах людей між собою. Це часто закінчу-
валося укладанням шлюбів і родинними відносинами між самими українськими 
діячами. В. Антонович і О. Кістяківський були одружені на рідних сестрах Міхель, 
і таким чином породичалися між собою. Павло Чубинський був двоюрідним бра-
том дружини Володимира Антоновича. Володимир Науменко приходився Якову 
Шульгину свояком, мав за жінку рідну сестру останнього Віру. Книгар київської 
громади Лука Васильович Ільницький був одружений з одною з сестер Міхель і 
таким чином також породичався з Чубинським, Антоновичем і Кістяківським.

Хлопоманському, демократичному вибору Тадея Рильського посприяло, що в 
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другому шлюбі він був одружений на простій селянці. Через що усі діти пере-
йнялися інтересами батька і пішли його шляхом. Донька М. Ковалевського була 
одружена на провідному діячі молодої Громади Є. Дегені. Володимир Леонтович 
провідний меценат і письменник був племінником Василя Симиренка. Прикладів 
можна наводити безліч.

Але цікаво, що низка шлюбів між українськими діячами і їхніми дружинами 
мав інтернаціональний характер. Василь Симиренко був одружений на німкені 
Альбранд, майже всі родичі останньої були войовничими російськими великодер-
жавниками39. Але сама вона дуже прихильно ставилася до громадського інтересу 
чоловіка і підтримувала його українство.

Хоч Варвара Антонович, як і чоловік, теж була членом Старої Громади, проте 
дітей вона виховувала в «буржуазно-чиновничих інстинктах». Володимир Боні-
фатійович в дуже великому скепсисі з приводу дітей писав М. Драгоманову: «Две 
девицы российские… вероятно станут весьма сносними матерями двух варяжских 
семейств и будуть спомоществовать размножению крапивного семени, да маль-
чик, из которого, вероятно, ничего путного не выйдет… На счет младшего прогноз 
несколько лучше, может быть потому, что он еще очень мал, если при том его не 
засосают туда же.»40. З приводу старших дітей В. Антонович виявився повністю 
правим. Ніхто з них не продовжив справу батька. І так само вгадав стосовно Дми-
тра Антоновича – видатного діяча РУП, головного засновника першої політичної 
партії на підросійській Україні та знаного історика культури і державного діяча.

Тадей Рильський одружившись на селянські дівчині Меланії виховав в україн-
стві трьох синів Івана, Богдана. Максима. Останній залишив найпомітніший слід 
в українській культурі. Про Богдана відомо значно менше. Але він був одним з 
найближчих приятелів В. Липинського у гімназії та співпрацював з В’ячеславом 
Казимировичем у його «Przeglad’і Krajow’ому».

Натомість, як правило, невдало кінчалися шлюби українців з росіянками. Інший 
хлопоман Костянтин Михальчук одружився без чуття національно-громадської 
спільності з росіянкою і змушений був в атмосфері ворожості і нерозуміння все 
життя працювати для хліба насущного бухгалтером на Куренівському пивзаводі. 
Гіркий досвід власного життя став причиною, що коли обговорювався статут ТУП, 
то К. Михальчук наполягав, аби заведено було в статут положення про заборону 
членам організації братися з неукраїнками. Ця пропозиція не пройшла41.

Олександр Кониський теж мав нещасливий шлюб. Оженився він на «московці» 
на засланні на Вологодщині. Тривалим він не був, бо дружина його зовсім не поді-
ляла національних інтересів чоловіка42. Через це О. Кониський мав проблеми не лише 
за життя, але й після смерті. Бо дружина заповіт О. Кониського, призначений на фі-
нансування різних національно-культурних проектів багато років оскаржувала в суді. 
О. Кониський мав семеро дітей і жоден з них не став українським діячем, якщо не 
рахувати доньку Марію, котра одружилася на О. Малиновському відомому історикові 
права, академікові ВУАН, але в українському русі до 1917 р. її чоловік участі не брав.

Євген Чикаленко розповідав у своїх спогадах, як його наштовхнув на одружен-
ня харківський діяч Михайло Лободовський, у часи навчання Євгена Харлампо-
вича у Харківському ветеринарному інституті. А. Лобода почув, як його сусідки 
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квартирантки-студентки між собою розмовляють по-українському і попросив їх-
нього дозволу привести познайомити трьох хлопців українців, серед яких був і 
Є. Чикаленко. Бо помітив, що у дівчат бувають в гостях переважно студенти – „ка-
цапи”.  „Ходім!  –  казав харківський громадівець хлопцям,  –  Хто знає, може буде 
вам по жінці; шкода буде, коли таких українок заберуть кацапи, а ви одружитесь з 
якимись московками”43. І дійсно саме від першого шлюбу з одною з цих студенток 
у Євгена Харламповича народилися п’ятеро дітей, усі з яких стали активними ді-
ячами українського руху.

Артільний батько Микола Левитський не надавав значення національному мо-
ментові в подружньому житті, одружився на росіянці з Тульської губернії, лікарці. 
Пізніше оповідав Є. Чикаленкові, що вже за тиждень зрозумів, що „вскочів по саме 
нікуди”. Коли він жінку привіз до Єлизаветграду, вона відразу вороже поставилася 
до української мови, протестувала, коли перед нею говорили українською. Дійшло 
до того, що вона спалила М. Левитському його бібліотеку, а коли бачила в гостях 
чоловіка українців, які зійшлися до нього на зібрання, то порозганяла їх з хати з 
вигуками:  „Ми вас хахлов побєділі!”44. Цей шлюб незабаром розпався. Дружина 
його повернулася до Росії, забравши з собою трьох дітей.

Олександр Лотоцький розповідав про інший випадок інтернаціонального шлю-
бу О. Ранцевої з членом семінарської громади Григорієм Грушевським. В росіянку 
Ранцеву були закохані багато семінаристів, але вона обрала найменш талановитого 
з усіх, як вважав Олександр Гнатович, і цей шлюб не був так само вдалим. О. Ло-
тоцький і Є. Чикаленко сходилися на думці, що як правило міжнаціональні шлюби 
не мали перспектив на щасливе існування. А головне не давали українському рухові 
нових поколінь діячів. Приклади Марко Вовчок і Олександри Єфименко – це радше 
виключення з правил, ніж правило. Бо скільки приплило до московського берега 
українських жінок. Ім’я їм легіон45. Звичайно траплялися й інші винятки. Примі-
ром дружиною Федора Матушевського стала Віра Попова – лікар за фахом, яка сама 
включилася в українську громадську діяльність, користувалася великою повагою як 
діячка жіночих українських організацій. О. Лотоцький вважав родину Матушевських 
зразковою українською родиною, що всю себе присвятила громадським інтересам. 
Ф. Матушевський не мав ніяких «хлібних» державних посад, і жінці доводилося з 
власного бюджету годувати родину46. Вони виховали й свідомих дітей-українців.

Є. Чикаленко відзначав, що серед нашої інтелігенції дуже небагато родин, у 
яких мати з дітьми говорить українською мовою. А чоловіки при цьому є визна-
чними громадськими діячами, але тим не менше мовою сім’ї буває, як правило, 
російська. Хоч дуже часто жінки ці нікуди з України не виїжджали і походженням є 
стовідсоткові українки. Зміни почали відбуватися лише з революцією 1917 р., коли 
дружини, навіть неукраїнки, розуміючи місце чоловіків у громадсько-політичному 
русі, почали публічно вживати українську47.

Можливо до таких висновків Є.Чикаленка наштовхнули приклади родин 
М.Драгоманова і Я. Шульгина. де дружини з дітьми говорили українською мовою 
і саме ці родини відзначалися тим, що діти мали українську національнум свідо-
мість. Дружина Якова Шульгина – Л. Устимович говорила з синами українською. 
Володимир і Олександр Шульгини згодом стали визначними українськими діяча-
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ми. Перший був лідер київської національної молоді і загинув під Крутами, другий 
став першим міністром закордонних справ УНР і був одним з речників української 
незалежності на міжнародній арені до початку 1960-х років.

Є. Чикаленко часто нарікав у щоденнику і листах на важку долю українського 
діяча, який мусить розриватися між обов’язком утримувати родину й дітей та ще й 
займатися українською справою, на яку так само треба витрачати значні кошти. В 
листі до Петра Стебницького він, приміром, писав із зневірою у перспективу про-
довження нащадками української праці в майбутньому:

“Біда з сими дітьми! Се тільки гальма для громадського діяча. Все одно наші, я певен 
в сьому, не будуть нашими духовними наслідниками, а тільки матеріальними. Я отсе 
веду переговори з поводу видання перших томів Карпенка-Карого з його дітьми і прий-
шов до того виводу, що ідейному чоловікові не треба женитись, і, боронь Боже, мати ді-
тей. Дітопложення треба возложить на „чернь”, з якої повиходили всі українські діячі, а 
з дітей наших діячів нічого корисного для українства не повиходило. Я знаю дітей Ан-
тоновича, Житецького, Науменка, Комаря, Смоленського, Лисенка, Карпенко-Карого і 
проч. і проч. Або цілком байдужі до того, чим жили батьки, або й ворожі навіть... Діти 
у ідейних людей – се гальма, се „смок”, який з їх витягає сили моральні і матеріальні, 
що могли б піти на громадські справи”48.
Проблема відсутності в дітей національного українського інтересу треба бачи-

ти в тому оточенні, в якому вони виховувалися. Відрив від народної стихії, пере-
бування в суціль зросійщеному місті робив свою невідворотну справу. І це при 
тому, що самі свідомі українці намагалися привчити дітей до національних тради-
ційних цінностей, влаштовували ялинки з читаннями українських віршів, вбирали 
діточок у вишиванки, вчили декламувати українських віршиків. Але усе це мало 
допомагало від русифікації. Чи не в цьому можна побачити ворожість покоління 
РУП до культурницьких святощів українофільського покоління, його глузування і 
несприйняття до старого культурництва батьків, яке не рятує від денаціоналізації 
у порівнянні з політичними формами діяльності.

Дмитро Антонович, згадуючи дитячі свята свого дитинства висловлював сум-
нів в успішності батьківських заходів по підтримці національних почувань дітей: 

“Чи мали ці свята патріотично-виховний вплив, не знаю. Здається, ніхто з тодішніх акто-
рів – виконавців [діти Науменка, четверо дітей Цвітковського – І.Г.] не виріс українцем 
з переконання. Принаймні в молодому віці, в другій половині 1880-ї років між свідомою 
молоддю я дуже мало здибав дітей старих громадян, яких тоді звозили на ці дитячі свята. 
Майже всі мої ровесники з українських родин пізніше глузували з українського руху, або 
сторонилися від нього; українські інтереси батьків чомусь рідко передавалися дітям”49.
Проте в родинах вже людей кінця  1850-1860-х років, які перебували на сві-

домісних українських (не українофільських) переконаннях не лише діти, але 
й брати і сестри, виховувалися на свідомих українців. Прикладом може слу-
гувати родина Грушевського. Там не лише його рідний брат і сестра під впли-
вом Михайла Сергійовича пішли в український рух, але й діти Ганни Сергі-
ївни  –  Сергій і Вікторія. Видатним науковцем і громадською людиною стала 
Катерина Грушевська. Вона вже виховувалася без національних комплексів по 
відношенню до „старшобратської” культури. Цікаво, що коли члени родини 
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М. Грушевського давали свідчення жандармському офіцерові під час арешту 
Михайла Сергійовича восени  1914  р. у Києві, батько давав свідчення росій-
ською, а донька українською мовою. Українцем став кузен М. Грушевського 
Марко Грушевський – майбутній єпископ УАПЦ та родина останнього; родичі 
по материній лінії Оппокови.

Іван Франко своїм одруженням стверджував ідею соборності між Західною і 
Східною Україною. Ольга Хоружинська представляла Київ і була досить типовою 
російською інтелігенткою за вихованням. Але чотирьох дітей вона і чоловік ви-
ховали в українському дусі.

Зрештою і стихійне виховання без спеціальної уваги на національні вартості 
так само приносило свої позитивні плоди при певних сприятливих обставинах. 
Володимир Сосюра не мав цілеспрямованого виховання і виростав, як він сам зі-
знавався, як „великодержавний шовініст”. В. Сосюра залишив цікаве враження 
про українських селян (сам він був сином дрібного службовця – писаря) татових 
родичів: “Мати мене питала: – Сыночок, почему ты не хочешь поцеловать своего 
дедушку? Я відповідав: – Потому что от него несёт хохлом. А мій братик Коля…, 
не гидував їх цілувати… і казав: – А я буду хохлёнком”50. Зрештою цей “великодер-
жавний шовінізм” не зашкодив В. Сосюрі стати визначним класиком української 
літератури ХХ ст. і досить міцним культурним сепаратистом, писати про Мазепу і 
Махна та стати автором знакового вірша “Любіть Україну”.
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Гирич Ігор. Українська мова в житті діячів національно-визвольного руху 
Наддніпрянщини ХІХ – поч. ХХ ст. 

В статті простежено процес засвоєння української мови старшим і молодшим по-
колінням діячів національного  руху. Розглядається питання ставлення до мовного 
питання їхніх родин, зокрема, проблема відсутності у дітей національного україн-
ського інтересу, зумовлену відривом від народної стихії, перебуванням в русифіко-
ваному місті.

Ключові слова: українська мова, національний рух, спогади
Гирич Игорь. Украинский  язык в жизни деятелей национально-освободи-

тельного движения Надднепрянщины XIX – XX ст.
В статье прослежено процесс усвоения украинского языка старшим и млад-

шим поколениям деятелей национального движения. Рассматривается отношение к 
языковому вопросу членов их семей, в частности, проблема отсутствия у детей на-
ционального украинского интереса, обусловленную отрывом от народной стихии, 
пребывание в русифицированном городе.

Ключевые слова: украинский язык, национальное движение, воспоминания 
Gyrych Ihor. Ukrainian linguage in the lives of leaders of the national movement of 

Naddnipriiashina in the 19th - begining 20th cent 
The  article  traces  the  process  of  assimilation  the  Ukrainian  language  by  older  and  

younder generations of leaders of national movements, separately considered relevant to the 
issue of language families, emphasized the lack of children of Ukrainian national interest, 
caused by the separation from traditional elements, stay in the Russifi ed city.

Key words: the Ukrainian linguage, national movement, memorias
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Редколегія журналу приймає матеріали, що відповідають 
тематичній спрямованості видання й містить такі обов’язкові 
елементи: визначення проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок з іншими науковими та практичними проблемами; 
аналіз останніх досягнень і публікацій із зазначеної 

проблематики; виокремлення не вирішених раніше частин загальної проблеми, 
яким присвячено статтю; формулювання мети статті, постановка проблеми; 
викладення основного матеріалу дослідження з ретельним обгрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальшої розробки 
цього напряму.

Матеріали приймаються українською та російською мовами. Неодмінною 
умовою публікації є її оригінальний характер; якщо автор вже розміщував 
у іншому виданні матеріал із зазначеної теми або версію запропонованого 
дослідження, він повинен зробити відповідні застереження.

Обсяг дослідження не має перевищувати: для статті  –  50  000  знаків, 
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УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
як консолідуючий фактор зміцнення

партійної системи Західної України  (1917-1918 рр.)

В'ячеслав ЯРЕМЧУК

Стаття присвячена питанню, яке стосується аналізу становища українських 
партійно-політичних сил Західної України на завершальному етапі Першої світової ві-
йни та пошукам оптимальної стратегії дій у новій, критичній для українців геополітич-
ній ситуації, яка склалася наприкінці 1916 р. 

Як відомо, напередодні і з початком Першої світової війни Західна Україна в силу 
різних обставин продовжувала відігравати провідну роль у суспільно-політичному 
житті українства. Причина цього полягала в існуванні в Галичині та Буковині наці-
ональних партійних систем, розгалуженої мережі громадських організацій та доволі 
сприятливої суспільно-політичній ситуації, коли національний рух, українське націо-
нальне  питання в Австро-Угорській імперії носили цілком легітимний характер, що не 
зважаючи на існуючі подвійні стандарти, відкривало перед українством перспективи 
цивілізаційного поступу. В Російській імперії українці були позбавлені згаданих здо-
бутків за усіма означеними позиціям. Більше того, царизм не приховував своїх намірів 
використати воєнний конфлікт для остаточного придушення будь-яких проявів „ма-
зепинства”. Ця прогнозована ситуація знайшла втілення з початком Першої світової 
війни, коли в Росії були розгорнуті масштабні антиукраїнські репресії. До цього до-
далася й внутрішня криза ледь жевріючого українського суспільно-політичного руху 
в Наддніпрянській Україні, який розколовся у питанні тактики в роки війни на три 
опонуючі між собою угруповання – оборонців, сепаратистів та самостійників. 

Натомість у Західній Україні український партійно-політичний табір демонстрував 
консолідовану єдність, яка базувалася на приматі українського національного інтересу, 
тривалому досвіді міжпартійної співпраці як в рамках Віденського парламенту, місце-
вих сеймів, так і позапарламентської сфери. Враховуючи небезпеку інвазії Росії укра-
їнські партії регіону ще протягом  1912–1914  рр. на партійних з’їздах та об’єднаних 
нарадах визначилися щодо політичної орієнтації, яка полягала у підтримці Австро-
Угорщини проти Росії як головного ворога України1.  

Початок Першої світової війни викликав помітну активізацію українських по-
літичних сил Західної України, які пов’язували з військовим конфліктом зміну ста-



новища українства. З  цією метою  1 серпня  1914 р. у Львові відбулася нарада діячів 
галицьких українських партій  –  УНДП, УРП, УСДП, яка „без огляду на партійні 
приналежності”2   поклала початок утворенню найвищого національно-політичного 
представництва Галичини – Головної Української Ради (далі – ГУР). Її очолив лідер 
УНДП К. Левицький, заступниками стали М. Павлик (радикал) та М. Ганкевич (со-
ціал-демократ). Організація  складалася з однакової чисельності представників від 
кожної з партій-засновниць. У своєму першому політичному документі – Маніфесті 
до українського народу (3 серпня 1914 р.) ГУР закликала українців боротися на боці 
конституційної Австрії проти самодержавної Росії, пов’язуючи з поразкою останньої 
спасіння українського національного життя в Австро-Угорщині та час народження на 
руїнах Російської імперії вільної України3. З подібним Маніфестом „До українського 
народу на Буковині” виступив депутатський корпус Буковини  („Союз українських 
парламентарних і сеймових послів з Буковини”). 

В цілому, обриси української політики в цей час зводились в межах Австро-Угор-
щини до вимог кінця XIX ст. – об’єднання українських етнічних земель в окремий 
коронний край. Майбутнє ж визволеної з-під Росії Наддніпрянської України бачи-
лося доволі нечітко, на кшталт створення союзної до Австро-Угорщини Української 
держави4. Невдовзі ГУР все більше перетворювалася на провідну політичну пред-
ставницьку організацію українства не лише в Австрії, але й у світі. Значною мірою 
цьому сприяло й те, що починаючи з серпня 1914 р. вона розпочала співробітництво 
з „Союзом визволення України” (СВУ), створеним українськими політемігрантами 
з Росії. У травні  1915  р. ГУР була трансформована у загальноукраїнське політичне 
представництво  –  Загальну Українську Раду (ЗУР), до якої увійшли партійні діячі 
Галичини та Буковини, а також СВУ. Програмні засади ЗУР зводилися до вирішення 
українського питання у всеукраїнському масштабі шляхом утворення самостійної 
України на підросійських теренах та галицько-буковинської національно-територі-
альної автономії у складі Австро-Угорщини5.

Варто зауважити, що у порівнянні з іншими недержавними народами Австро-Угор-
щини (зокрема чехами, поляками, південними слов’янами) український партійно-по-
літичний табір виявився найбільш консолідованим у своїй тактиці австролоялізму. 
Причина цього полягала не лише в існуючому консерватизмі, традиціях національного 
руху, але й в силу геополітичних обставин – відсутності зовнішньої підтримки, нато-
мість реальної небезпеки у разі перемоги блоку Антанти перетворення Західної Украї-
ни на чергову „російську провінцію”.

Загалом, в роки Першої світової війни в діяльності західноукраїнських партійно-
політичних сил можна виділити два основні періоди: 

І. серпень 1914 – листопад 1916 рр.;
ІІ. листопад 1916 р. – жовтень 1918 р.

Під час першого періоду – т. зв. „проавстрійського”, українські міжпартійні політич-
ні інституції (ГУР, ЗУР) розгортали діяльність в умовах відповідної уваги й допомоги з 
боку урядів Австро-Угорщини та Німеччини, що ускладнювалося лише наявністю го-
строї конкуренції з польським політичним чинником. Бажаючи розіграти „українську 
карту” австрійський уряд не зупинявся навіть перед обіцянками щодо утворення по за-
вершенню війни української провінції. Однак, ситуація щодо українців докорінним чи-
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ном змінилася на близьку до катастрофічної наприкінці 1916 р., коли в умовах військової 
поразки Центрального блоку Німеччина та Австро-Угорщина офіційно визначились з 
новим стратегічним партнером – Польщею. Згідно Маніфесту імператорів обох імперій, 
оприлюдненого 5 листопада 1916 р., проголошувалося про створення Польського коро-
лівства з „відкритими” кордонами на сході, а також розширення під польською зверх-
ністю автономії Галичини, що по суті цілковито заперечувало українські державотворчі 
прагнення. Останні події викликали затяжну кризу в українському політичному таборі, 
руйнацію ЗУР та розпорошення її складових на ряд регіональних партійно-політичних 
організацій, які в своїй діяльності все більше віддалялися одна від одної.

 Вже 8 листопада 1916 р. в умовах призупинення діяльності Президії ЗУР в Гали-
чині політичний провід переходить до парламентської фракції  –  Української парла-
ментської репрезентації (УПРепрезентації) з представників галицьких УНДП, УРП та 
УСДП, яка практично перебрала на себе повноваження ЗУР. Її очолили Ю. Романчук, 
а згодом Є. Петрушевич. Гострі міжособистісні протиріччя та вияви відмінної тактики 
стали на заваді створення об’єднаного парламентського галицько-буковинського пред-
ставництва. Адже в той час, коли галицький провід напружував зусилля в боротьбі 
проти поглинання українських земель Польщею, буковинські парламентарії під про-
водом М. Василька і надалі сповідували проавстріські настрої й своїми діями підтвер-
джували незворушну вірність цісареві і австро-угорській державі6. Навіть з початком 
лютневої революції в Росії у 1917 р. лідери поміркованого табору Буковини піддавали 
сумніву доцільність спільної боротьби східних та західних українців за національне 
визволення, заперечували об’єднання всіх українців в одній державі, наполягаючи на 
дотриманні австролоялістських настроїв7.

Все більше відходив від галицько-буковинської проблематики і СВУ, який з вибу-
хом російською Лютневої революції 1917 р. основну увагу зосередив на захисті укра-
їнців Західної Волині, Холмщини, Полісся, Підляшшя, наданні допомоги українським 
військовополоненим. Одночасно з цим СВУ розпочав заходи, спрямовані на самолікві-
дацію та налагодження співпраці з Центральною Радою у Києві.

За таких складних умов, практично з „глухого кута”, український політичний рух 
Західної України вивели події в Росії  –  Лютнева революція  1917  р. та розгортання 
державотворчих процесів в Наддніпрянській Україні, що значним чином вплинуло на 
національний рух в Західній Україні, насичення його державницьким, соборницьким 
спрямуванням. Так, починаючи з березня  1917 р. тема російської революції, станов-
лення української багатопартійності, утворення Центральної Ради на чолі з М. Грушев-
ським стала провідною у публікаціях українських ЗМІ Галичини, в яких надавалася 
солідарна підтримка українцям Наддніпрянщини.

Українські політичні сили Галичини прагнули відстоювати інтереси Наддніпрян-
щини і на міжнародній арені. Зокрема, під час першої хвилі переговорів між воюю-
чими блоками на зламі  1916–1917 рр. з боку УПРепрезентації (лютий  1917  р.) була 
висловлена критика мирним ініціативам президента США В. Вільсона (січень 1917 р.), 
в яких він висловив намір забезпечення Антантою „визволення австрійських слов’ян”. 
Американському президенту був висловлений протест з приводу ігнорування факту 
пригнічення в Росії 35-мільйонного українського народу, а також „винищення україн-
ців” в Галичині під час російської окупації8. 
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Весною 1917 р. УПРепрезентація спільно з лідерами інших слов’янських народів 
порушує перед урядом питання щодо припинення братовбивчої війни, а також, у чому 
проглядалися безпосередні впливи революційної Росії, висуває вимоги перебудови Ав-
стрії на засадах федерації. З відновленням роботи австрійського парламенту, 30 трав-
ня  1917  р.  (за н.ст.) від імені УПРепрезентації Є. Петрушевичем було виголошене 
„Державно-правне застереження”, в якому українські вимоги зводилися до утворення 
українського „державного організму” в Австрії та недопущення поглинання Польщею 
українських земель  –  Холмщини, Полісся, Волині. Також висловлювалася  підтрим-
ка національного державотворення в Наддніпрянській Україні з зазначенням того, що 
підавстрійські українці „не залишать боротьби, доки велика українська нація на всій 
своїй національній території не осягне найповніших своїх прав”9. Зазначимо, що по-
літична заява УПРепрезентації була виголошена раніше від загальновідомого  I  Уні-
версалу Центральної Ради (10 червня ст.ст, 23 червня 1917 р. за н.ст.)10, через що вона 
апелювала до традицій історичного права Галицької української держави, права на са-
мовизначення, тим більше, що перші державотворчі кроки в Наддніпрянщині бачилися 
як втілення автономії України у складі демократичної федеративної республіки Росії.

 Водночас, успіхи національного руху в Наддніпрянській Україні надихали бага-
тьох на більш рішучі дії. Вже 3 червня 1917 р. збори українських студентів у Відні роз-
критикували позицію УПРепрезентації, вимагаючи від політичного представництва 
Галичини та Буковини рішучих кроків по забезпеченню українському народові дер-
жавної самостійності та соборності. Останнє бачилося шляхом перетворення Австрії у 
федерацію самостійних держав, налагодження тісного співробітництва з Центральною 
Радою. Деякі радикальні сили (нелегальна „Інтернаціональна революційна соціал-де-
мократія”) висували вимоги підготовки ґрунту до „злуки Галичини з рештою України, 
а далі: Україна у вільній Східноєвропейській федерації”11. Згадані події засвідчували, 
що в українському середовищі все відчутніше проявлялося протиріччя між політич-
ним проводом – партійно-парламентським представництвом, сформованим на початку 
ХХ ст., та радикалізованим за роки війни суспільством, устремління якого випереджу-
вали дії поміркованого керівництва. 

Як бачимо, згадані прагнення вирішення національного питання в Австро-Угорщи-
ні нагадували національно-державницькі обрії, які опановувала громадськість в Над-
дніпрянській Україні – від місцевої до широкої політичної автономії України у складі 
федеративної Російської республіки, об’єднання всіх українських земель, причому, як 
наголошував голова Центральної Ради М. Грушевський, не лише „підросійських”12. 
Однак, не маючи важелів впливу на „велику політику” українські політики не наважу-
валися вирватися за межі вимог національно-територіальної автономії, втілення якої 
передбачалося конституційним шляхом. 

Нерішучість партійно-політичної верхівки, передусім провідної УНДП, у відстою-
ванні національних інтересів мала своє пояснення. Адже окрім традиційних помірко-
вано-легітимних настроїв й саме питання української державності, прискорене війною 
та російською революцією 1917 р., перекинулося у практичну площину доволі знена-
цька. У свою чергу воєнні лихоліття значно підірвали сили українських громадсько-по-
літичних структур. Вагомим чинником було і те, що на відміну від Великої України де 
з різною інтенсивністю, але відбувався переговорний процес між Центральною Радою 
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та Тимчасовим урядом, де стан революційної демократії, який межував з анархією, 
дозволяв практично втілювати принципи автономії, в Австро-Угорщині ці процеси бло-
кувалися центральним урядом.   Враховуючи ж фактор російської окупації Буковини, 
гострого національного суперництва з поляками в Галичині, ситуація щодо українців в 
Австрії у 1917 р. складалася вкрай загрозлива, нагадуючи події 1848 р., через що укра-
їнський політичний провід і надалі прагнув залишатися під опікою Відня.  

Своїм радикалізмом на той час відзначалася позиція УСДП, представництво якої у 
червні 1917 р. на Стокгольмському соціалістичному конгресі висловилося за негайне 
заключення миру без анексій та контрибуцій, основою якого мало бути справедливе 
розв’язання національного питання. У поширеному лідером УСДП В. Темницьким 
Меморіалі актуалізувалася ідея „з’єдинення всіх українських областей в одноцільний 
під політичним і господарським оглядом автономний державний організм”. На пер-
шому етапі цього соборницького державницького процесу передбачалося досягнення 
„повної політично-господарської, національно-територіальної автономії” українців у 
межах Австрії і Росії, які у свою чергу мали  бути перетворені у „федеративні держави 
автономних і рівноправних народів”13. Однак, малопотужна УСДП була неспромож-
ною впливати на загальне спрямування тодішньої української галицької політики.

Значний вплив на подальші події в руслі згортання збанкрутілої тактики австро-
лоялізму національного руху в Австро-Угорщині стало оприлюднення  7  листопада 
(20 листопада за н.ст.) 1917 р. III Універсалу Центральної Ради, за яким Україна ствер-
джувалася як Держава – Українська Народна Республіка, складова Російської „федера-
ції рівних і вільних народів”14. Завдяки цій історичній події західний політичний провід, 
українська громадськість практично вперше отримали могутню підтримку якщо і не 
в політичному, то в психологічному сенсі. Адже окрім теоретичних розробок націо-
нальної ідеї, актуалізованих ще у ХІХ ст., завдяки проголошенню ІІІ Універсалом УНР, 
підавстрійські українці отримали доконаний факт ймовірності досягнення своєї мети. 
З утворенням Української держави на Сході для західних українців вперше з’явився 
сприятливий зовнішній фактор від якого вони могли і бажали отримати реальну допо-
могу. Про це вже у грудні 1917 р. наголосив Є. Петрушевич, стверджуючи, що утворен-
ня незалежної Української республіки над Дніпром перекреслило урядові плани щодо 
насильного влучення українських етнічних земель до Польської держави15. За цих об-
ставин національний рух прискорює дистанціювання від Відня, поступово переходить 
на позиції самостійництва, що, і це чи не вперше, межувало з відкритим сепаратизмом.  

Вже 22 листопада 1917 р. перша сторінка найтиражнішої газети „Діло” відкрилася 
об’ємною передовою „Проголошення самостійності України”, що являла собою ряд 
інформаційних повідомлень європейських телеграфних агентств. В публікації вислов-
лювалося захоплення та підтримка державотворчим крокам в Наддніпрянщині й вод-
ночас виносилося застереження відносно того, що Центральні країни обійшли мов-
чанкою ці події16. У наступних номерах „Діла” було опубліковано текст ІІІ Універсалу 
Центральної Ради17, надавалася інформація про організацію влади в Україні, діяльність 
Генерального Секретаріату тощо. 

Як прямий наслідок подій, 22 листопада 1917 р. на з’їзді УНДП (щодо інших пар-
тій – УСДП та УРП, то вони знаходилися в стані організаційного відновлення) окрім 
підтримки створенню „вільної, незалежної України”, була висловлена, без чіткої кон-
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кретизації, гостра критика блоку Центральних держав, які своїми діями стосовно Кон-
гресової Польщі несли пряму загрозу українській державності18.

Логічно, що ІІІ Універсал викликав особливе піднесення та активізацію наступаль-
них дій з боку галицьких українців. 3 грудня 1917 р. на вічі віденського студентського 
товариства „Січ” було прийнято ряд звернень, в т.ч. до українського народу, парла-
ментського представництва настільки радикальних, що вони були заборонені цензу-
рою. Адже головним домаганням молоді, виходячи з ідеї самовизначення націй, було 
відторгнення українських територій від монархії і влучення їх до УНР, для чого пропо-
нувалося розпочати спільні дії з Центральною Радою у Києві. 

Спираючись на зростаючу політичну активність західноукраїнського суспільства, 
нову політичну стратегію намагалося сформулювати і політичне керівництво. 19 груд-
ня  1917  р. від імені УПРепрезентації була оприлюднена програмна Декларація, яка 
не зважаючи на відверту двозначність, вказувала, що західноукраїнський суспільно-
політичний рух нарешті вирвався за межі вузьких галицьких теренів. Суть її змісту 
зводився до формулювання постулату про те, що Східна Галичина з історичного погля-
ду творить колишнє староукраїнське Галицько-Володимирське князівство – складову 
і невід’ємну частину Київської держави, спільну спадщину української нації. За цією 
констатацією, згадані українські терени могли або в цілості залишитися в Австрії, або 
так само в цілості влучені до УНР19.

Саме такі нові акценти були присутні в галицькій (згодом  –  галицько-буковин-
ській) політиці на зламі  1917–1918  рр.  –  виходячи з історичного права та права на-
цій на самовизначення західноукраїнські землі (Галичина, Буковина, та інші етнічні 
території) мали або отримати національно-територіальну автономію в межах монархії 
Габсбургів, або ж бути влученими до складу УНР („возз’єднання західноукраїнських 
земель”)20. Передумовою здійснення останнього мало бути заключення миру на основі 
необмеженого права самовизначення народів, зміна кордонів держав за етнографічним 
принципом. Водночас, на що накладали відбиток умови воєнного часу та небажання 
на кшталт чехам потрапити до числа крайньої опозиції, з боку українських лідерів 
доводилося про малоймовірність соборницького процесу ближчим часом, а звідси по-
годження на автономію у складі Австрії, що викликало критику з боку радикально 
налаштованих політичних сил21.

З цензурних обмежень доволі нечітким виявився і Комунікат УНДП „Домагання 
всіх частей української землі” („Діло”, 22 січня 1918 р.), який об’єднував в одну дер-
жавницьку проблему українців Галичини, Буковини та Закарпаття. Як зазначав довго-
літній лідер національних демократів К. Левицький, назва документу  мала пояснити 
зміст головної резолюції, в якій йшлося про досягнення повного „здійснення одного і 
єдиного національного ідеалу цілої української нації без огляду на кордони, які її досі 
розділяли”22. З цією метою наприкінці 1917 р. політичний провід українства Австро-
Угорщини увійшов у зв’язок з керівництвом УНР, висловлюючи намір широких кіл 
суспільства до об’єднання з Наддніпрянською Україною. Виходячи із спільних полі-
тичних інтересів, делегації УНР пропонувалося на мирних переговорах відстоювати 
влучення українських теренів Галичини та Буковини до УНР, а в разі неможливості 
цього утворення з них національної автономії. Була навіть вислана карта, на якій зазна-
чено кордони суцільної української території23.
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Однак, наступний блискавичний перебіг політичних подій першої половини 1918 р., 
пов’язаний з Брестським мирним договором та фактичною окупацією України австро-
німецькими військами, гетьманським переворотом ускладнив становище західних 
українців. Не маючи можливості спертися на Наддніпрянську Державу, вони в умо-
вах зволікання вирішення української проблеми з боку уряду були вимушені і надалі 
триматися правового поля Австро-Угорщини, інколи виголошуючи погрожуючі заяви 
про намір створення окремого державно-правового ладу в межах Австрії чи приєд-
нання до Української Держави.

Лише в умовах розвалу імперії УПР приймає доленосне рішення – скликати збори 
легітимних представників українських земель імперії (депутатів парламенту та сей-
мів, лідерів усіх українських партій) і створити Конституанту, яка була б уповноважена 
проголосити і реалізувати право українського народу на державно-національне само-
визначення. Урочисті збори політичних діячів Галичини та Буковини, які відкрилися 
18 жовтня 1918 р. у Львові, заснували вищий політичний представницький орган укра-
їнського народу Австрії та Угорщини – Українську національну раду (УНРада) на чолі з 
Є. Петрушевичем. Наступного дня УНРада проголосила про створення української дер-
жавності.  „Ціла етнографічна українська область в Австро-Угорщині,  –  говорилося у 
прийнятій одноголосно постанові, – зокрема Східна Галичина з граничною лінією Сяну 
з влученням Лемківщини, північно-західної Буковини з містами Чернівці, Сторожинець 
і Серет та українська полоса північно-східної Угорщини – творить одноцілу українську 
територію”24. Були  розпочаті заходи по складанню механізму переобрання влади від 
австрійських імперських властей, формування місцевої української адміністрації.

Не випадково поряд із проголошенням української державності на західних тере-
нах була порушена і супутня проблема – досягнення соборності українського народу, 
яка викликала довготривалу гостру дискусію. Як давав аналіз ситуації лідер УНДП 
К. Левицький, на кінець 1918 р. серед української громади вже цілком викристалізу-
валася тактика щодо подальшої долі Галичини, Буковини та Закарпаття. Перш за все  
суспільний загал не бачив свого існування окремо від своїх сусідніх братів. Рішуче на-
строєні українські сили, до яких переважно належали представники соціал-демократів, 
радикалів, а також січові стрільці, виступали за негайне об’єднання всіх українських 
земель „в одну велику українську державу без застережень”25. Однак серед представ-
ництва УНРади, що вважається цілком слушним на той час, переважила більш помір-
кована позиція  –  першочергово зміцнити державно-правове становище західноукра-
їнської держави і перенести на майбутнє її міждержавні стосунки з Наддніпрянською 
Україною. Адже, утворюючи єдиний державний організм, необхідно було розробити і 
механізм інтегрування в єдине ціле східних та західних українців з їх досить відмінни-
ми політичними системами, спектром ідеологічних доктрин, менталітетом. Несприят-
ливою була і зовнішньополітична ситуація. Негайна злука українських земель в єдину 
державу могла, за словами обізнаного в європейській політиці Є. Петрушевича, ре-
ально загрожувати „австрійським” українцям опинитися під „єдиною Росією”.  Тому, 
внаслідок дискусій 18–19 жовтня 1918 р. УНРадою було прийнято рішення залишити 
питання державного об’єднання з гетьманською  Україною відкритим.

Небажання австрійських властей рахуватися з волевиявленням української грома-
ди, хоча цей період прийшли до проголошення своєї державності Угорщина, Чехос-
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ловаччина, Польща, Сербо-Хорвато-Словенська держава, примусило українські патрі-
отичні сили рішуче втрутитися у події. За одностайної єдності позицій українських 
політичних партій 1 листопада 1918 р. у Львові розпочався „листопадовий зрив”, який, 
призвівши до утворення ЗУНР, відкрив нову героїчну сторінку в історії українського 
державотворення у 1918–1919 рр.
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Яремчук В'ячеслав. Українська революція як консолідуючий фактор зміцнення 
партійної системи Західної України (1917–1918 рр.)

Стаття присвячена питанню, яке стосується аналізу становища українських 
партійно-політичних сил Західної України (партійної системи) на завершальному етапі 
Першої світової війни та пошукам оптимальної стратегії дій на шляху до національної 
державності, впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на цей процес.

Ключові слова: український національно-визвольний рух, українські партії, націо-
нальна партійна система

Яремчук Вячеслав.  Украинская революция как консолидирующий фактор 
укрепления партийной системы Западной Украины (1917–1918 г.)

В статье проанализированы проблемы расстановки украинских партийно-
политических сил Западной Украины (партийной системы) на завершающем этапе 
Первой мировой войны и поиск оптимальной стратегии действий на пути к националь-
ной государственности, влияние внутренних и внешних факторов на этот процесс.

Ключевые слова: украинское национально-освободительное движение, украинские 
партии, национальная партийная система

Jaremchuk Vjacheslav.  Ukrainian Revolution as Consolidating Factor of Strengthening 
of Party System in Western Ukraine (1919–1918)

The article provides an analysis of party and political actors in Western Ukraine (party 
system)  at  the  fi nal  stage  of  The  First  World  War.  The  appropriate  strategy  of  actions  on  
the way to a national statehood, impact of internal and external factors on this process are 
revealed in the article. 

 Key words: Ukrainian national  liberation movement,  Ukrainian parties,  national  party 
system
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Середньовічна гармата вважається багатоплановим й цікавим історичним дже-
релом, але без атрибуції – джерелом «німим», з більшим чи меншим набором не-
певного, змінного, туманного й мовчазного інформаційного матеріалу, який не 
дотягує навіть до категорії факту. Розглядаючи гарматний ствол ми натрапляємо 
лише на історичні відбитки, часом доволі чіткі, але у більшості своїй – розмиті й 
на перший погляд не зовсім зрозумілі. Будь-яка гармата залишається для сторон-
нього глядача просто оригінально сформованим шматком металу, допоки не розмі-
щена у комфортному для неї історичному контексті. Складність завдання полягає 
у тому, що безпомилкове розміщення можливе лише за умови розшифрування до-
волі широкого набору джерельних відомостей (тих самих історичних відбитків), 
якими пам’ятка потенційно володіє.

Одна багато декорована, насичена написами й маркерами бронзова гармата 
може завдати клопоту таким історичним дисциплінам як атрибутика, геральдика, 
емблематика, епіграфіка, історичне зброєзнавство, історична метрологія, просопо-
графія, символіка, мистецтвознавство, а також металознавство й балістика у їхніх 
історичних варіантах1. Звісно, аби дійти згоди між висновками усіх цих дисциплін, 
можуть знадобитися місяці й, в окремих випадках, роки досліджень, накопичення 
й аналізу даних. В ідеалі, взаємодоповнення незалежних дисциплінарних розслі-
дувань має призвести до максимально вірної ідентифікації ствола. Іншими слова-
ми, чим більше вивірених покажчиків застосовується для ідентифікації, тим вища 
ймовірність наближення до історичної реальності.

Бронзові гармати майже до початку XIX ст. отримували, зазвичай, якщо не ім’я 
майстра чи символіку замовника, то хоча б маркування. Але чавунні стволи, ска-
жімо, корабельні гармати кінця XVIII – початку XIX ст., що були на озброєнні вій-
ськових і майже усіх торговельних флотів світу, у більшості випадків відливалися 
«німими», що катастрофічно ускладнює їхню ідентифікацію. Результати «оглядин» 
таких гармат завжди засновуються переважно на суб’єктивних оцінках фахівців, 
які бачили й описували достатньо велику кількість історичних стволів, аби вважа-
тися експертами. Серед найвідоміших з них можемо згадати Р. Баласубраманіама 
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(Індія), А. Карпентера (консультанта з питань історичної артилерії Лондонського 
Тауера з досвідом роботи  35  років)  (Великобританія), Р. Рота (Великобританія), 
Р.Д. Сміта (Великобританія), Л.К. Маковську (Росія), Т. Новака (Польща). Ми поки 
що, з суто технічних причин, не надбали досвіду кількох десятиліть, але за 16 років 
наукових пошуків по темі історичної артилерії можемо підтвердити: ідентифіка-
ція давніх гармат залишається справою доволі суб’єктивною. Під час особисто-
го спілкування на це зважав і секретар Асоціації дослідників історичних гармат 
Південної Африки Д. де Фріз,  – один з визнаних фахівців світового історичного 
зброєзнавства.

Головним негативним наслідком суб’єктивного підходу, що зустрічається до-
волі часто, може бути помилкова ідентифікації гармати, зафіксована в музейних 
легендах, картотеках, звітах, в опублікованих роботах й підкріплена авторитетом 
експерта, яка на десятиліття вводить в оману любителів старовини й науковців2.

Показовим прикладом складності роботи з чавунними гарматами є безрезуль-
татна спроба ідентифікації ствола з колекції  Bermuda Maritime Museum, видобу-
того з океану неподалік гіпотетичного місця загибелі корабля  «Sea  Venture»,  що 
належав колоністам Джеймстауна (Вірджинія) й  1609 р. затонув на бермудських 
рифах 3. Усі гармати, крім двох, були команда кинула за борт аби підвищити плаву-
чість судна під час шторму. На піднятому стволі була різьблена монограма «RFP», 
й відсутні будь-які символи чи маркування.

Знахідка теоретично могла засвідчити більш ранню англійську колонізацію 
Бермуд, початком якої зазвичай вважають  1612 рік. У випадку ідентифікації гар-
мата також слугувала б ключем для ідентифікації затонулого корабля. Наприкінці 
1970-х рр. музейне керівництво, з метою встановлення історичної правди, зверну-
лося за допомогою до дев’яти солідних музейних центрів з вивчення історичної 
артилерії (у Швеції, Австрії, Германії, Англії, Шотландії, США, Нідерландах, Да-
нії й Австралії), надавши фотографії, розміри та описи гармати. Але, попри досвід 
експертів й їхнє володіння тематичною світовою літературою, попри доскональне 
знання грандіозних музейних колекцій, ані встановити походження, ані розшиф-
рувати монограму не вдалося. Ймовірно,  –  це «міньйон»  (тип короткоствольної 
гармати XVI-XVII ст.), – єдиний загальний висновок, на якому зійшлися фахівці.

Ближчий до вітчизняної історії приклад стосується чавунної мортири з колекції 
Ізмаїльського історичного музею О.В. Суворова, знайденої неподалік місця розта-
шування могутньої османської фортеці на Дунаї. Ідентифікувати мортиру не вда-
лося, не зважаючи на різьблені написи  («1703» й монограму «АМП»), наявність 
оригінального декору й значний досвід наукових працівників Артилерійського 
музею Санкт-Петербургу – найсоліднішої російської зброєзнавчої установи радян-
ського й пострадянського періоду.

Поряд з суб’єктивною оцінкою, іншою серйозною перепоною для встановлення 
історичної реальності є низка домислів щодо технічних характеристик гарматних 
стволів, які з часом, зусиллями багатьох дослідників перетворилися на «факти» й 
«правила», хоча їхнє походження губиться у глибинах історіографії, а їхня правди-
вість вже давно викликає, щонайменше, сумніви. Створювалися вони, вочевидь, саме 
для допомоги в ідентифікації, але, насправді лише ускладнюють й заплутують її. 
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Приміром, питання щодо вертикального положення чопів на стволі, яке визна-
чалося «технічним завданням» замовника. На цю пропорцію звертали особливу 
увагу, оскільки розташування чопів пов’язувалося з традиційною конструкцією 
лафетів у різні часи й у різних країнах. «Залізобетонне» історіографічне правило 
проголошує: чопи попервах розташовувалися низько й поступово, від століття до 
століття, піднімалися до середини ствола. Існують й варіації: чопи були високими, 
але згодом опустилися; чопи були високими, потім опустилися, щоб знову підня-
тися; чопи були низькими, піднялися й опустилися. Якщо гармата без епіграфіки, 
дати чи маркування, така варіативність «правила» може лише засмутити, але ніяк 
не допомогти. Не потрібно вивчати занадто багато історичних гармат й спеціальної 
літератури, аби зрозуміти, – у різні часи чопи займали різні позиції відносно цен-
тральної осі ствола. Але систематизувати й привести до відповідності показники 
«час  – географія  – позиція чопів» можна лише з залученням кількісного методу, 
диференційованого у часових періодах й географічних регіонах. Звичайно, необ-
хідно враховувати й консервативність ливарницької традиції.

Інша малоймовірна гіпотеза стверджує, що стволи із змінною пороховою ка-
мерою  –  це один з найдавніших типів гармат, який відійшов у минуле з появою 
довгоствольної артилерії у  XVI ст. Але ще у  XIX ст., скажімо, на голландському 
флоті палубні гармати, встановлені на вертлюгах, забезпечувалися змінними по-
рохівницями й вважалися скорострільними. 

Ще один псевдофакт – залежність точності й дальності пострілу від співвідно-
шення калібру та довжини ствола. В епоху чорного пороху з його непередбачува-
ним моментом горіння, фахівці одностайно погоджувалися, що вилітна швидкість 
снаряду й точність пострілу напряму залежала від цього співвідношення. Тобто, 
зброя «високих» калібрів, згідно співвідношення «діаметр/довжина», вважалася 
більш точною за своєю природою. Чи це насправді так – це питання гаряче й без-
результатно обговорюється до сьогодні.

Наведені вище домисли стосуються лише технологічних моментів, а є ще епі-
графіка, системи декорування, геральдичні елементи й безмежна символіка, які 
можуть загалом сплутати усі карти. Загадковість же сотень монограм й приватних 
маркувань здатна звезти з глузду найвпертішого дослідника. 

Основну кількість історичних гармат доволі легко ідентифікувати за найгру-
бішою шкалою: століття, регіон, типологія. Однак, визначення точної дати лиття, 
виробника, походження гармати або інших, дійсно корисних для історичного до-
слідження категорій, може привести до надзвичайних труднощів,  і, навіть, узагалі, 
до неможливості, враховуючи сучасний стан довідкових матеріалів з цього питан-
ня. Тому, як кажуть, методологія у поміч.

* * *
Повна бібліографія з питань історичної дульнозарядної артилерії загалом скла-

дає грубий том, що своєю вагою міг би конкурувати з марксовим «Капіталом». Як 
писав у  1970  р. автор відомої свого часу книги  «Artillery:  its  Origin,  Heydav  and  
Decline», "the literature on the subject is not only catholic but immense" [література з 
цієї теми не просто широка, вона неосяжна]4, а за наступні чотири десятиліття вза-
галі стала безмежною. Величезний арсенал посилань, на перший погляд, здається 
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благом для дослідника. Проте спеціальну історіографію робіт з питання ідентифі-
кації історичних гарматних стволів ми можемо охарактеризувати як недостатню.

Сучасні дослідники дульнозарядної артилерії у своїх намаганнях ідентифіку-
вати історичні гармати, рухаються двома напрямками. Перший підхід заснований, 
головне, на джерельних матеріалах (описах, інвентарях цейхгаузів) й записках дав-
ніх технологів, від В. Беренгуччо (1540 рік) і Н. Тартальї (1547 рік) до Й. Мюллера 
(1780 рік) 5. 

У результаті з’явилися роботи, цікаві з погляду загальної історії артилерії (осо-
бливо, немаркованої чавунної), але дуже обмежені у питаннях атрибуції історич-
них стволів6. Зазвичай автори, високо оцінюють джерельний потенціал кожної 
гармати-індивідуальності, але примусити себе займатися ідентифікацією окремих 
зразків, нехай навіть оригінальних, у більшості з них не вистачає ні захоплення, ні 
бажання. Наслідуючи традиції мілітарного трактатописання XVI-XVIIст., науков-
ці воліють з’ясовувати «загальні тенденції», створюючи ні до чого не зобов’язуючі 
розлогі історичні панорами. Мало хто наважується «марнувати» свій час на 
дріб’язкову мікроісторію якогось гарматного ствола.

Інший підхід до вивчення артилерії репрезентують ілюстровані роботи, засно-
вані на добірках фотографій вцілілих гармат, або ж видання у вигляді каталогів 
чи, навіть, так званих, настільних книжок («coffee table books»). Видані зазвичай 
якісно, великими тиражами й широко розрекламовані, такі популярні книжки при-
носять мало користі у справі ідентифікації гарматних стволів з двох причин. По-
перше, вони враховують лише незвичайні або ж багато декоровані екземпляри, які 
збереглися у приватних чи державних колекціях. Фотографії артефактів призна-
чені для досягнення найбільшого візуального ефекту, а не з метою точної передачі 
архітектонічних нюансів, епіграфіки чи маркування, і без урахування масштабу. 
По-друге, інформація у межах коротеньких текстів-пояснень, зазвичай виявляєть-
ся другорядною й не важливою для проведення атрибуції стволів. Декілька англій-
ських й американських видань 1970-х років вважаються класичними прикладами 
робіт подібного жанру7. 

Каталоги музейних колекцій, з іншого боку, можуть сягати високого дослід-
ницького рівня якщо фотоілюстрації створюють усебічне уявлення про гарма-
ту, доповнені масштабуванням чи коротким технічним описом. Тому такі робо-
ти як  «Katalog zbiorów wiek XVII. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie», «The 
Armouries  of  the  Tower  of  London  –  Ordnance»,   «The  Visser  collection…,  Vol.  2:  
Ordnance,  cannon,  mortars,  swivel-guns,  muzzle-  and breech-  loaders»,   «Zabytkowe 
dzaiła spiżowe w zbiorach polskich»,  «Каталог материальной части отечественной 
артиллерии» десятиріччями зберігають свою актуальність, оскільки надають ши-
рокий матеріал для аналогій та порівнянь8. Подібно до популярних видань, катало-
ги представляють музейні колекції, які складаються лише з «історично важливих», 
показових, незвичайних та естетично вражаючих, словом  –  атракційних гармат. 
Так би мовити, стволи «загального користування», які гриміли у битвах й там же 
масово гинули, як водиться, іржавіють у музейних підвалах, оскільки не «дотя-
гують» до формату «історичної гармати» та «естетичної речі». Особливо це сто-
сується зразків XVIІ–XVIIІ ст. Така ситуація характерна для більшості музейних 
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колекцій, і їх у цьому не можна звинувачувати9. Однак це мало втішає зброєзнавця, 
який на кожному кроці стикається з немаркованими гарматами.

Сучасна фахова періодична література, трапляється, надає прекрасні аналітич-
ні розвідки й пояснення з питань атрибуції, оскільки більшість статей написана 
фахівцями, які намагалися ідентифікувати конкретні гармати, виходячи з прагма-
тичної мети свого більш широкого дослідження. Приміром, «International Journal 
of Nautical Archaeology» друкував кілька статей у подібному ключі10. Майже у кож-
ному номері журналу Британського Артилерійського Товариства «Оrdnance society 
journal» Руді Рот (секретар Товариства) публікує розвідки-ідентифікації окремих 
стволів з Арсеналу у Вулвичі. Крім того, періодичне видання друкувало й інші 
статті з теми11. Короткі дослідження окремих історичних гармат представлені авто-
рами також у газеті Товариства12.

Асоціація дослідників історичних гармат Південної Африки  (The  Cannon  
Association  of  South  Africa)  регулярно звітується про роботу з ідентифікації гар-
матних стволів у своєму регіоні. Звіти викладаються у вільному доступі на сайті 
Асоціації http://www.caosa.org.za. 

Цікава ідентифікація гарматних стволів з корабля «Солен» проведена польською 
дослідницею Є. Врублевською13. Вітчизняна періодика останнього десятиліття 
також відзначилася спробами ідентифікації музейних зразків і гармат, знайдених 
переважно в басейні Дніпра й на чорноморському шельфі14. Не важко вгледіти, 
що світову першість у спробах ідентифікації історичних гармат утримує підводна 
археологія, матеріали якої є найвагомішим сучасним джерелом поповнення гар-
матними зразками приватних та музейних колекцій.

* * *
Емпіричні дослідження, подібні представленому, є спробою часткового подо-

лання проблем, властивих суб’єктивному методу ідентифікації дульнозарядних 
гарматних стволів  XVI–XVIII  ст. Засновуються вони, базуючись на системному 
підході й аналізі кількісних характеристик. Головною метою є полегшення збору 
даних (насамперед, у польових у мовах), їх зберігання й використання у процесі 
ідентифікації артилерійських зразків. Для цього описані (закодовані) фізичні ха-
рактеристики гармати та розроблені універсальні інструкції щодо адекватного їх 
відображення у формулярі. Більшість позицій формуляру фіксуються від прямих 
обмірів ствола, або ж розраховуються за результатами прямого вимірювання. 

Широке використання методу стандартизації опису дозволяє проаналізувати ін-
формацію, зібрану різними людьми у будь-яких куточках світу. Його легко можуть 
використовувати дослідники, які не спеціалізуються на зброєзнавстві й не знайомі 
з архітектонічними тонкощами середньовічних гармат. Кількісний метод аналізу, 
своєю чергою, формує основу для довгострокового дослідження історичних гар-
мат15, кінцевою метою якого є віднайдення ключа для їхньої ідентифікації й залу-
чення пам’яток до наукового обігу.

Використання кількісного методу для ідентифікації пам’ятки й її наступної 
атрибуції, загалом породжує відчуття об’єктивності процесу. Мовчазний одинич-
ний факт, який миттєво змінює своє обличчя у залежності від наповнення дже-
рельними нюансами, ніби захоплюється кількісним методом у кліщі й фіксуєть-
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ся різноманітними параметрами, що дозволяють йому трансформуватися лише 
у незначних рамках. Але кількісний метод, звичайно, не панацея, спрацьовує не 
завжди, навіть у меншості випадків, й потребує залучення сутнісно-змістовного 
підходу, суб’єктивних і подеколи, інтуїтивних оцінок. Для його застосування по-
трібна певна (доволі репрезентативна) кількість збережених подібних між собою 
(власне  – ідентичних) за багатьма параметрами гармат, аби зафіксувати їх як ар-
хітектонічний тип, належний тій чи іншій ливарні, країні, географічному регіону, 
культурному ареалу чи приватній особі. Наявність таких великих серій історичних 
стволів у часових рамках переміщується ближче до  XVIII – початку  XIX ст. Іде-
ально метод спрацьовує відносно чавунних маркованих корабельних гармат кінця 
XVIIIст., тисячі екземплярів яких нині покриваються пилом у музеях світу. Однак 
поза рамками методу залишається величезний комплекс декорованих бронзових 
гармат XVI–XVII ст. з їх індивідуальною конкретністю, строкатістю, розмаїтістю 
форм й, інколи, інформативною переповненістю. Тому разом з кількісним мето-
дом для атрибуції гармат використовуються інші методи, приміром, якісний аналіз 
змісту гармати-джерела, пов’язаний з індивідуальним підходом до неї, а також усі-
лякі джерелознавчі хитрощі, про які іншим разом. 

Кількісний метод має два важливих елемента. Перший полягає у простому фік-
суванні частоти появи деяких досліджуваних характеристик ствола (довжина, діа-
метр каналу, кількість кілець, тощо). У такий спосіб дослідницьке поле максимально 
очищується від суб’єктивних оцінок, хоча завжди будуть присутні характеристики 
(якісні ознаки), які неможливо виразити простими числовими значеннями (форма 
дульного потовщення, форма винграду й панівки, особливості конструкції дельфі-
нів). Також практично неможливо прослідкувати частоту фіксацій ідентичних харак-
теристик, темпи і напрямки їхньої зміни. Тобто частота і швидкість змін параметрів 
ніколи не буде остаточно обчислена, представлена графічно й статистично проаналі-
зована. Тому не слід ставитися до отриманих результатів, як до кінцевого абсолют-
ного результату, оскільки картина може бути переписана за першої ліпшої нагоди.

Другим елементом кількісного підходу є встановлення числових значень для 
повної технічної характеристики гарматного ствола. Значення вимірюються у ко-
ефіцієнтах чи відсотках і фіксують елементи й виміри, що не можуть бути «зня-
ті» з ствола безпосередньо за допомогою простих вимірювальних інструментів. 
Зафіксована частота спостережених властивостей й числові значення конкретних 
характеристик співставляються, систематизуються й аналізуються. Вибірковий 
статистичний аналіз загалом створює певну картину процесу й у більшості ви-
падків здатен виявити тенденції й напрями модернізації (або просто зміни форм) 
різних елементів ствола, які не піддаються фіксації «неозброєним оком». Статис-
тично проаналізовану інформацію легко відобразити на графіках чи в діаграмах, 
що виступають у ролі одного з ключів для ідентифікації історичних стволів, й по-
кладаються в основу майбутньої атрибуції.

У якості випробувального майданчика кількісного методу ми скористаємось 
максимально репрезентативними вибірками гарматних зразків львівського (1529-
1740 рр.) та глухівського (1692-1717 рр.) литва, аби перевірити здатність системи 
корелювати зібрану інформацію. Для ілюстрації можливостей системи кількісного 

82                                                                                                     Олег Мальченко



обчислення, оберемо такий технічний параметр як співвідношення вертикальної 
позиції чопів на стволі. Аналіз має дати відповіді на два питання: 1) чи можна за 
розташуванням чопів на стволі діагностувати вік гармати;  2)  чи чопи мають лі-
нійну тенденцію до підвищення від XVI до XVIII ст. у межах львівської традиції 
гарматного виробництва (див. додаток № 1).

На початку роботи із застосуванням кількісного методу, вочевидь, слід визна-
чити які саме характеристики можуть бути корисними показниками для процесу 
ідентифікації конкретної гармати і як краще відобразити ці характеристики. Мо-
мент відбору характеристик як і, власне, методів дослідження, дуже важливий для 
успішної ідентифікації й атрибуції історичної гармати. У такий спосіб окреслю-
ється коло елементів архітектоніки, на яких максимально буде зосереджено увагу, 
й які, теоретично, повинні «потягнути» за собою нитку, що розплутає увесь атри-
буційний клубок. Для різних гармат акценти різняться: одні стволи мають яскраво 
виражені технічні елементи, інші вражають епіграфічним набором, треті – цікавою 
й заплутаною геральдикою або символікою. Деякі характеристики можуть бути 
представлені краще в описовій формі, інші – математично. Зважаючи на обмеже-
ний формат статті зупинимося передусім на фізичних характеристиках, й лише на 
тих, які здобуваються методом обчислення, а не прямими обмірами гармати. Ілю-
струє розрахунки схематичний малюнок (див. додаток № 2)16.

Положення чопів на гарматному стволі математично виражається двома по-
казниками (коефіцієнтами): горизонтальним та вертикальним. Обидва співвідно-
шення мають значення від нуля до одиниці. Горизонтальне співвідношення (ГС) є 
відстанню між дульним зрізом й центром чопів, поділеною на довжину ствола: ГС 
= G/A. Вертикальним співвідношенням (ВС) є відстань від осі чопів до верхньої 
частини ствола, поділена на діаметр ствола на вертикальній осі чопів: ВС = O/N. 

Товщина металу (ТМ) в стволі гармати розраховується за трьома точками. Пер-
ша точка знаходиться перед базовим (донним) кільцем. Якщо ствол не має базо-
вого кільця, обмірюється запальне поле майже аналогічної товщини. Друга точка 
знаходиться біля останнього кільця, що відділяє дульну частину від дульного по-
товщення. Якщо кільце відсутнє, обмір здійснюється у найтоншому місці дульної 
частини. Третя точка – найширше місце дульного потовщення. У випадку відсут-
ності дульного потовщення третя точка не вимірюється. Товщина металу розрахо-
вується шляхом віднімання діаметра каналу ствола від зовнішнього діаметра ство-
ла у кожній з точок, розділивши результат на два.

Співвідношення дульного потовщення (СДП) – це максимальний діаметр дуль-
ного потовщення поділений на відстань між останнім кільцем і точкою макси-
мального діаметра потовщення (не дульного зрізу!): СДП  =  V/W.  Параметр має 
відносне значення, яке лише встановлює співвідношення, і яке не слід плутати з 
абсолютною величиною максимального діаметра дула або його довжиною, що ви-
користовуються для отримання цього співвідношення. Значення не застосовується 
для конічного або циліндричного ствола.

Співвідношення центру тяжіння ствола. Центр тяжіння знаходиться у точці на 
певній відстані від дульного зрізу у поздовжній осі ствола у районі чопів. Хоча його 
математичне значення є корисним для вивчення архітектоніки будь-якої окремої 
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гармати, ця величина не інформативна при співставленні багатьох стволів різної 
довжини й форми. Більш корисним у порівняльному плані є значення співвідно-
шення центру тяжіння, яке отримується шляхом ділення величини центру тяжіння 
на загальну довжину гармати й виражається десятковим дробом. 

Калібр або довжина ствола у калібрах. Хоча у сучасній історіографії відносно 
гладкоствольних гармат термін «калібр» має значення діаметра каналу ствола, дав-
ні автори часто використовували його як одиницю виміру довжини каналу ствола. 
Калібром вважалася довжина каналу ствола, поділена на діаметр каналу ствола. 
Згідно схематичного малюнка математично це може бути представлене так: Калібр 
= H/I. Інші автори XV-XVII ст. хоча й називають діаметр каналу ствола калібром, 
як у Новітні часи, але все одно використовують його для розрахунків співвідно-
шення довжини і діаметра каналу ствола й фіксують результат у калібрах. Це спів-
відношення, як би воно не називалося, було дуже важливим на початкових етапах 
гарматного виробництва, а тому повинно системно відстежуватися, й визначати-
меться як довжина каналу ствола. Діаметр каналу ствола буде називатися діаме-
тром каналу ствола або калібром.

Усі вище описані характеристики гармати є такими, що, виводяться матема-
тично. Інші характеристики, важливі для систематизації кількісних даних, вимі-
рюються безпосередньо на гарматному стволі або отримуються візуально (опису-
ються). Усі вони включені до так званого «польового» (дослідницького) формуляра 
опису гармати, який ми розглянемо нижче. 

Метод кількісного дослідження буде ефективним лише за умови наявності фор-
мального опису – специфічної стандартної інформації відносно кожної пам’ятки. 
Його інформаційна насиченість, звичайно, залежить від особливостей архітекто-
ніки гармати. Ідеальний варіант, коли усі характеристики гармати зрештою пере-
творюються на знаряддя ідентифікації. Однак під час проведення опису окремого 
історичного ствола ми ще не знаємо які характеристики стануть базовими саме 
для нього, тому системи аналізу гармати мають бути якнайширшими, аби охопити 
елементи й обміри, значення яких, або відсутність яких, стане очевидним лише на 
останньому етапі атрибуції. Опис має «перекрити» із запасом усі можливі нюанси 
архітектоніки ствола, оскільки, як свідчить досвід, мало коли трапляється нагода 
повторно звернутися до польового дослідження тієї самої пам’ятки.

Первинний аналіз, вочевидь, вимагає візуального обстеження гармати й ре-
тельного опису побаченого. У разі спрощеного варіанту будови ствола (примі-
ром, менша кількість кілець чи взагалі частин ствола) у багатьох позиціях будуть 
пробіли, що також є інформацією про архітектоніку гармати. Вагомою частиною 
формуляру, що може складатися більш як з  50 позицій, є точні виміри фізичних 
параметрів ствола, оскільки вони становлять основу розрахунків для отримання, 
так би мовити, стратегічних кількісних показників, і для створення масштабного 
малюнку. Задіяні математичні формули доволі прості і не викликають труднощів 
у використанні. Усі отримані числові значення доповнюються описовим матеріа-
лом, не менш важливим через наявність в архітектоніці стволів візуальних нюансів 
естетично-декоративного характеру. Та й узагалі, до формуляру додається будь-
яка інформація, яка не може бути формалізована посередництвом таблиці й чисел 
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(фотографії, схеми-малюнки, дані хімічного аналізу матеріалу, вже опубліковані 
порівняльні матеріали тощо).

Формуляр є «серцем» методу кількісного дослідження, тому ефективність, 
наукова правдивість і, зрештою, наближення до історичної реальності, у даному 
випадку залежить саме від його детальної розробки.

Системний універсальний формуляр, покликаний стандартизувати всю сис-
тему вимірів гарматного ствола, звести інформацію до лаконічних і зрозумілих 
позицій, до того ж повинен мати достатньо гнучку структуру, аби врахувати всю 
технічну варіативність артилерії різних епох. Він завжди відіграватиме роль базо-
вого орієнтиру, нагадуватиме елементарні речі, які, однак, мають бути зафіксовані 
й складуть основу кількісного методу дослідження історичної гармати та її по-
дальшої атрибуції. Характеру й масштабу інформації опису зазвичай вистачає, аби 
розглядати ту чи іншу характеристику одночасно на кількох рівнях. Прикладом 
такого багаторівневого аналізу може бути, скажімо, дослідження дула гармати, що 
включає вивчення форми дульного потовщення, зміни калібрів, фігури корони, на-
явність і конструкцію мушки тощо. 

У сучасному світовому зброєзнавстві накопичено солідний досвід вивчення іс-
торичних гарматних стволів, що зберігаються в десятках найвідоміших музейних 
колекціях. Тому для створення власного робочого формуляру ми використаємо 
доробок попередників, узявши за основу кілька класичних моделей. Акцентуємо 
увагу саме на термін «робочий формуляр», або «польовий формуляр», оскільки 
за своєю метою, характеристиками й насиченістю він відрізняється, скажімо, від 
формуляру каталогу історичних гарматних стволів17.  «Робочий формуляр»  –  це 
чернетка, насичена цифрами й розрахунками, базовий документ для усього май-
бутнього аналізу, на відміну від позиції каталогу, яка є кінцевим продуктом із вже 
проведеною атрибуцією, не переобтяжена дослідницькою інформацією й адапто-
ваною для читача18. 

Більшість позицій формуляру (див. додаток №3) говорять самі за себе, але іс-
нує кілька суто технічних супроводжуючих позицій, призначених для оптимізації 
й зручності аналізу даних.

Гармата. Довільний номер пам’ятки, на яку складається формуляр. Найкраща сис-
тема нумерації, де кожний номер-код складається з слова та числа, приміром «Чернігів-
03». Якщо гармата з музейної колекції  –  це місце також призначене для музейного 
інвентарного номеру. Звісно, коди, проставлені у польових у мовах можуть бути тим-
часовими, але кожен з них має бути унікальним, призначеним лише для одного ствола, 
аби можна було легко оперувати ним у подальших дослідженнях.

Місце знаходження ствола. Назва країни, місця, установи, словом, геогра-
фічної точки, де знаходиться гармата. Більш детальні пояснення на кшталт: «під 
драбиною у караульному приміщенні» залишаються для розділу «коментарі», на 
випадок, якщо подібна інформація дійсно потрібна. 

Датування. Запис вимагає точного або приблизного року лиття гармати. Якщо 
на стволі є дата, проставляється вона. Якщо дата гіпотетична, біля неї ставиться 
знак питання. Можливий діапазон дат, приміром «1700-1730-ті роки», або століття 
– «кінець XVII століття».
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Тип гармати. У чорновому варіанті типологія визначається відповідно до гео-
графічної та часової традиції місця лиття гармати. Приміром, для  XVI  століття: 
кулеврина, серпентина, фальконет, для XVIII ст. – 2-фунтова полкова тощо. Іноді 
типологію важко встановити на перший погляд, особливо до початку аналізу тех-
нічних характеристик, вписаних у цей же формуляр, тому дана формулярна пози-
ція часто залишається пустою.

Довжина ствола становить відстань від дульного зрізу до базового кільця. 
Загальна довжина гармати становить відстань між дульним зрізом й кінцем 

винграду.
Кільця. Усі оперізуючі елементи ствола, незалежно від того, чи вони армуючи, 

чи декоративні, ми називаємо кільцями. Ці два типи кілець доволі легко сплутати, 
а їхня фактична функція не має особливого значення для дослідження. Але при 
цьому вказуються типи архітектурних обломів (холдингів). Нумерація кілець ве-
деться від базового (донного) кільця. Інші кільця продовжують послідовну нуме-
рацію у напрямі до дульного потовщення. 

Діаметр ствола вимірюється, за необхідності, з двох боків від кожного кільця, 
у місцях, де товщина ствола поступово змінюється. 

Форма дульного потовщення, тарілі й винграду визначається згідно кодів. Вин-
град взагалі майже не підлягає класифікації й опису у простих термінах через ве-
личезну кількість форм і варіантів з’єднання з таріллю. Тим не менш, винград, 
зазвичай, складається з трьох основних частин: шийного обідка, шиї (простого по-
тоншення між таріллю і шишкою) й самої шишки.

Чопи. Права та ліва чопи вимірюються окремо, оскільки їхні розміри можуть 
дещо відрізнятися. Невідповідність чопів можна зарахувати лише до ливарницької 
помилки і аж ніяк не вважати її технологічно обумовленою. Вимірювання позиції 
чопів необхідно для обчислення вертикальних та горизонтальних коефіцієнтів, які 
будуть використовуватися для відстеження відносного розташування чопів у різні 
часи. Дуло означає перед гармати – її дистальний кінець, а винград – задню части-
ну – проксимальний кінець. Відносно такої спрямованості ствола, стає зрозумілим 
праве й ліве розміщення чопів.

Використовується метрична система вимірів, яка дублюється традиційною іс-
торичною термінологією (фути, дюйми, гривенки тощо). На наш погляд, гармати 
можуть бути найкраще проаналізовані лише у поєднанні цих двох варіантів. 

Маркування може бути проставлене у будь-якому місці ствола, найчастіше – у 
районі чопів й тарілі. Опис декору на деяких гарматах може не поміститься до 
формуляру. У такому випадку використовуються інші методи фіксації для точного 
відображення форми чи навіть об’єму: фотографія, зліпок, переведення (копіюван-
ня), трасування, запозичені з арсеналу археологічних досліджень.

Одним з реквізитів формуляру є матеріал виготовлення ствола, оскільки у XV–
XVIII ст. існувала певна варіативність щодо цієї позиції. Гармати виготовляли із 
заліза, чавуну, бронзи, дерева і навіть шкіри.

Калібри давніх гармат, зважаючи на зношеність каналу ствола або неточність 
литва, майже завжди відрізняються від, так би мовити, «первинного» декларова-
ного калібру, тому в описі спочатку вказується калібр (вагомір ядра), а потім по-
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дається діаметр каналу ствола вже у міліметрах.
До опису може вводитися додаткова інформація  –  цікавий або показовий ма-

теріал, що виходить за рамки формуляра й заслуговує на увагу (точне місце роз-
ташування гармати, її фізичний стан, стан поверхні ствола, пошкодження ствола 
тощо).

ДОДАТКИ
Додаток №1
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стволі: чим нижче відносно осі гармати  розташовані чопи, тим давнішою вважається 
гармата. У кращому випадку, гадаємо, таке припущення можна класифікувати як слаб-
ке. Однак, як не дивно, доволі часто доводиться чути однозначні висновки дослідників, 
які «зістарюють» гармату, відправляючи її до XVI ст. лише через низьке розташування 
чопів. Відсутність аналізу інших атрибутивних параметрів, вочевидь, не заважає при-
йняттю поспішних «професійних» висновків й загалом доволі суттєво спрощує дослі-
дження а отже, й історичну реальність.

Ситуацію вкрай заплутували роботи військових теоретиків XVIII-XIX ст., таких як 
Й. Мюллер, які намагалися на основі математичних розрахунків знайти оптимальне 
положення чопів відносно горизонтальної осі стола, аби зменшити навантаження на 
гармату під час відбою й транспортування. Але то були лише теоретики й невідомо, чи 
прислухалися сучасники до їхніх порад, а якщо прислухалися, то наскільки оператив-
но змінювали архітектоніку гармати людвисарі-практики. Принаймні, у світовій історі-
ографії питання ми знаходимо підтвердження тому факту, що чопи все ще мандрували 
вгору-вниз стволом гармати до самого кінця епохи гладкоствольної артилерії у другій 
половині XIX століття.

Однією з беззаперечних переваг емпіричного дослідження є те, що воно іноді під-
казує нам коли теоретичні викладки дослідників відходять від фактів.

Табл. 1.
Показники співвідношення чопів гармат 
глухівського виробництва 1692-1717 років

Рік лиття,       власник гармати      Показник горизонтального   Показник вертикального
                                                  співвідношення чопів    співвідношення чопів
1692    (І. Новицький)   0,60    0,81
1692   (П. Герцик)   0,59    0,81
1693   (М. Борохович)   0,57    0,81
1697   (М. Борохович)   0,57    0,82
1697   (м. Конотоп)   0,56    0,80
1705   (І. Мазепа)   0,59    0,51
1713   (І. Чарниш)   0,60    0,76
1714   (Я. Корицький)   0,61    0,77
поч. XVIII ст.  (монограма «АДГ»)   0,62    0,75
1717   (М. Милорадович)   0,64    0,76

Табл. 2. 
Показники співвідношення чопів гармат 
львівського виробництва 1529 – 1740 років

Рік лиття,       ім’я людвисаря      Показник горизонтального   Показник вертикального
                                                  співвідношення чопів    співвідношення чопів

1529  (Б. Вейс)   0,57    0,60
1537  (Лукаш)    0,58    0,53
1550-ті  (Л. Герль)   0,59    0,62
1571  (Л. Герль)   0,56    0,63
1573  (М. Герль)   0,57    0,80
1614  (Г. Франке  (?))   0,55    0,63
1630  (К. Франке)   0,58    0,74
1630-ті  (К. Франке)   0,58    0,73
1698         (?)   0,55   0,67
1740  (І. Полянський)   0,58    0,74
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Невелика, але достатньо показова вибірка19, доводить, що позиція чопів є діагностичною 
ознакою невисокої якості, аби бути гідною основою процесу ідентифікації. Загальна тенденція, 
як зазначено пунктиром на графіку, вказує на незначне поступове підвищення чопів на львів-
ських гарматах у діапазоні 150 років. Але на невеликому часовому відтинку позиції чопів мо-
жуть настільки змінюватися, що згадані лінійні тенденції стають безглуздими. Інша справа, коли 
положення чопів на гарматі йде у парі з чітким датуванням ствола. У такому випадку кількісний 
метод дозволяє чітко прив’язати певне положення чопів до конкретного року лиття, що наближає 
до ідентифікації.

У той же час співвідношення горизонтального положення чопів на львівських гарматах від-
різняється стабільністю на всьому часовому проміжку й коливається у межах 0,55 – 0,59 одиниць, 
що має свідчити про зафіксовану технологічну традицію (див. табл. № 2).

З отриманих показників співвідношення горизонтального та вертикального положення чо-
пів на глухівських гарматах утворюється напрочуд цільна емпірична картина (див. табл. № 1). 
Мінімальні розбіжності у коефіцієнтах можуть свідчити про встановлення технологічного ка-
нону гетьманських людвисарів Йосифа та Карпа Балашевичів, якого вони дотримувалися про-
тягом щонайменше трьох десятиліть і який був елементом «глухівського» морфологічного типу 
бронзових гармат. Співвідношення горизонту чопів «глухівських» стволів знаходиться у рамках 
показників  0,57 –  0,64,  а вертикалі чопів  –  у рамках показників  0,75 –  0,81.  Єдиний випадок, 
який порушує «гладку» статистику  –  це гармата великого  16-фунтового калібру «Лев»  (1705  
рік). Якщо співвідношення горизонту чопів у гармати традиційне, то співвідношення вертикалі 
становить 0,506 одиниць. Це означає, що чопи перенесено майже на рівень горизонтальної осі 
ствола, вочевидь, з метою стабілізації гармати й зменшення сили відбою, що діяла на лафет. 
Іншою, але другорядною, причиною такої «глибокої посадки» важкого гарматного ствола могло 
бути намагання полегшити його транспортування. Зауважимо, що це лише здогадка, оскільки ми 
не маємо інших зразків гетьманських гармат головного калібру для порівняння.

Однак, навіть невеликі розбіжності у показниках співвідношень чопів дозволяють виявити 
тонку диференціацію у технологічних підходах глухівських людвисарів до різних типів гармат. 
Скажімо, у проаналізованому списку вирізняються три типи гармат: довгоствольні полкові 3 – 
4,5-фунтового калібру (1692-1697 роки), довгоствольна великого калібру (16 фунтів) (1705 рік) 
і малокаліберні (3/4-фунтові) стволи (1713-1717 роки), які за архітектонікою наближаються до 
салютних. 

Полкові гармати мають показники: горизонт чопів  –  0,56-0,59  одиниць, вертикаль чопів  –  
0,80-0,82 одиниці.

Салютні гармати мають показники: горизонт чопів  –  0,60-0,62 одиниці, вертикаль чопів  –  
0,76-0,77 одиниці.

Отже, різним типам гармат притаманне своє технологічно вивірене місце розташовування 
чопів відносно горизонтальної осі гармати.

Нарешті, вертикальне розташування чопів на двох групах гарматних стволів з різних гео-
графічних українських регіонів (Львів  – Глухів) (див. табл. №  1-2), чітко розмежовує дві тех-

До методології ідентифікації історичних гармат                                                  89



нологічні традиції. У львівських гармат чопи «тягнуться» до горизонтальної осі ствола, у глу-
хівських  –  нижня точка чопів знаходиться майже на рівні нижньої точки ствола. Можливо це 
пов’язано з відмінностями воєнних стратегій регіонів (дуже огульно: наступальна у Речі Поспо-
литій, оборонна у Гетьманщині), можливо, – з впливом московської людвисарської традиції на 
гарматне виробництво Лівобережної України, а можливо – з особистим професійним досвідом 
самих майстрів Балашевичів, географічне походження яких дотепер не встановлене.

Крім того, чопи на глухівських гарматах початку XVIII ст. знаходилися нижче, ніж на львів-
ських стволах початку XVI ст., що також спростовує тезу про лінійну еволюцію цього технічного 
елементу гармати.

Додаток №3
Проект формуляру

Гармата _______________________    Дата складання опису_______________________
Автор опису________________________________________________________________  
Місце знаходження ствола ___________________________________________________
Датування гармати ______________________    Тип гармати _______________________
Тип металу або матеріал _____________________________________________________

Довжина ствола (до тарілі) ____________________
Загальна довжина ствола ____________________
Довжина каналу ствола ___________________

Діаметр ствола перед базовим кільцем ____________________
Діаметр базового кільця ____________________
Ширина базового кільця ____________________
Тип базового кільця (одинарне, подвійне, потрійне) ____________________

Діаметр ствола перед другим кільцем ____________________
Діаметр ствола за другим кільцем ____________________
Діаметр другого кільця ___________________
Ширина другого кільця ___________________
Тип молдингу ____________________ (кільце, поличка, гусьок, скоція,
четвертний валок, викружка, астрагал, схил).

(За аналогічною схемою фіксуються параметри усіх кілець на стволі гармати)
Відстань між кільцями (відстань між кожною парою кілець) ____________________
Відстань між останнім кільцем і максимальним діаметром дульного потовщення ____
Відстань між останнім кільцем і дульним зрізом ____________________
Діаметр запального отвору ____________________
Відстань від базового кільця до центру запального отвору ____________________
Діаметр чопи біля ствола (лівої/правої) ____________________
Зовнішній діаметр чопи (лівої/правої) ____________________
Довжина чопи (лівої/правої) ____________________
Відстань між чоповими зрізами ____________________
Діаметр базового плечика чопи (лівої/правої) ____________________
Діаметр зовнішнього плечика чопи (лівої/правої) ____________________ 
Товщина базового плечика чопи (лівої/правої) ____________________
Товщина зовнішнього плечика чопи (лівої/правої) ____________________
Відстань між дульним зрізом і центром чопів ____________________
Діаметр ствола гармати на лінії вертикальної осі чопів ____________________
Форма дульного потовщення __________ (циліндр, дзвін, трапеція,
стакан, набір кілець)
Максимальний діаметр дульного потовщення ____________________
Діаметр каналу ствола ____________________
Діаметр дульного зрізу ____________________
Форма винграду _______________ (шишка, шишка з петлею, циліндр, циліндр з петлею, 

горизонтальне кільце, вертикальне кільце, інша)
Форма тарілі ____________________ (конічна, увігнута, сферична, пласка, інша)
Маркування (на чопах, на тарілі, на винграді, на кільцях, на стволі)_________________
Коментарі _________________________________________________________________
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_______________
1 Нами готується робота під назвою «Гарматний ствол XVI-ХVIII ст. як історичне дже-

рело», присвячена джерелознавчому потенціалу історичної артилерії. 
2 До помилкових суджень і висновків «експертів» різних рівнів, які також від будь-чого 

людського не вільні, насамперед, спонукає місцевий патріотизм й підсвідоме бажання «зі-
старити» пам’ятку, намагання побачити в історичній гарматі лише те, що хочеться бачити. 
Саме тому в музеї на о. Хортиця й музеї «Козацькі могили» під Берестечком фальсифікати 
XIX ст. представлені як оригінальні львівські гармати середини XVI ст. (знову ж таки, на 
наш суб’єктивний погляд); у Краєзнавчому музеї Корсунь-Шевченківського англійська ко-
рабельна гармата з приватної людвисарні Ф. Кінмана (кінець  XVIII  ст.), значиться тепер 
як «козацька гармата»; дві гармати XVIII ст. з гербом графа Чернишова в Путивльському 
краєзнавчому музеї відіграють роль «фортечних гармат XV століття»; у тиманівському му-
зеї О.В. Суворова гармата часів Павла Першого «зістарена» до правління Петра І. Не слід 
вважати що ця проблема притаманна лише молодим націям з комплексом меншовартос-
ті. Імперські нащадки також великі майстри видавати бажане за дійсне. У стамбульському 
Воєнному музеї безліч трофейних європейських гармат (навіть з геральдичними знаками) 
зараховано до венеціанської артилерії, вочевидь, аби підкреслити масштабність перемог 
Османської імперії над своїм головним морським ворогом.

3 Інформація запозичена з неопублікованого звіту  наукового працівника Морського му-
зею Бермуд (Mardis A. Identifi cation of the Downing Wreck Gun. Unpublished report, Bermuda 
Maritime Museum, Dockyard, Bermuda, 1981), який, своєю чергою, є частиною дисертацій-
ної роботи Стівена Дугласа Хойта (An empirical system for the identifi cation of smooth bore, 
cast iron cannon. A Thesis by Steven Douglas Noyt. Submitted to the Graduate College of Texas 
A&M University in partial fulfi llment of the requirements for the degree of Master of Arts. Маy, 
1986. – P. 9-10).

4 Hogg O.F.G. Artillery: its Origin, Heyday and Decline. – London, 1970. – Р. 304.
5 Biringuccio Vannoccio, Pirotechnia. Reprinted, M.I.T. Press. – Cambridge,1966; Tartaglia 

Nicolo, Three Books of Colloquies Concerning the Arte of Shooting in Great and Small Pieces of 
Artillerie. Translated and an appendix added by Cyprian Lucar in 1588; Muller John, A Treatise 
of Artillery. 2nd edition reprinted 1968, London, facsimile edition printed Ottawa, 1965. 

Безумовно, подібні твори є дуже цікавими й багато у чому інформативними наратив-
ними джерелами, однак їхні автори жили в епоху, про яку писали й яку описували для су-
часників. Зрозуміло, вони не докладали зусиль аби залишити певні шифри й ключі, що до-
помогли б історикам з атрибуцією стволів через 400 років. Загалом, більшість «технічних» 
робіт пізнього Середньовіччя й Нового часу присвячені воєнній теорії з широкою темати-
кою, а їхні описи гармат обмежувалися лише загальними параметрами: довжина, калібр, 
вага порохового заряду. Зрідка можна зустріти допоміжні деталі, приміром, вагу ствола, й 
майже нічого з давніх описів неможливо масштабувати. На жорсткі вимоги сучасного збро-
єзнавства таких скудних даних недостатньо для точної ідентифікації гармати.

6. Hughes B.P. British Smooth-bore Artillery: the Muzzle Loading Artillery of the 18th and 
19th Centuries. Arm and Armour. – London, 1969. – 187 p.; Lewis M. Armada Guns. – London, 
1961. – 217 p.

7. Pope  D. Guns. – London, 1974. – 324 р.;  Hogg Ian V.  A History of Artillery. – London, 
1974. – 178 p.; Hogg Ian V. Fortress. St. Martins. – New York, 1975. – 118 p.; Hogg, Ian V., John 
Bachelor, Naval Gun. – Blanford, Poole Dorset, 1978. – 196 р. Існують і більш сучасні видан-
ня, скажімо, подібні до російського: Ефимов С.В., Рымша С.С. Оружие Западной Европы 
XV–XVII вв. Книга 2. – СПб., 2009. – 384 с.

8. Каталог материальной части отечественной артиллерии  /  Сост. В.П. Вышенков, 
Л.К.Маковская, Е.Г. Сидоренко. – Л., 1961. – 422 с.; Blackmore H. L. The Armouries of the 
Tower of London. Vol. I. Ordnance. – London, 1976. – 425 p.; Grodzicka M. Zabytkowe dzaiła 
spiżowe w zbiorach polskich // SMHW, t. VI/2, Warszawa, 1960. – S. 358–414.; Katalog zbiorów 
wiek XVII. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Oprac. Zofi a Stefańska.  W., 1968.  416 s.; 
Katalog zbiorów wiek XVIII. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Oprac. Zofi a Stefańska.– 
W.,  1968.  –  213  s.;  Roth  R.  The  Visser  collection,  arms  of  The  Netherlands  in  the  collection  
of H.L.Visser,  Vol.  2:  Ordnance, cannon, mortars,  swivel-guns,  muzzle- and breech- loaders.  – 
Zwolle, 1996. – 248 p. 

Автор цієї статті у своєму амбіційному прагненні приєднатися до «безсмертних» також 
спробував створити каталог української історичної артилерії. На даний час вийшов друком 
перший том каталогу (Мальченко О. Є. Museum  artilleriae  Ucrainicae.  Музей української 
артилерії XV-XVIII століть. Частина І. Українські гармати в зарубіжних музейних колекці-
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ях.– К., 2011. – 216 с.; 84 ст. ілюстр.). Тепер готується другий том, присвячений гарматам, 
що зберігаються у колекціях вітчизняних музеїв.

9 У сучасному світовому зброєзнавстві накопичено солідний досвід каталогізації істо-
ричних гарматних стволів, що зберігаються в десятках найвідоміших музейних колекціях. 
Перелік найвідоміших і найповніших ілюстрованих каталогів озброєння, складений нами, 
див.: Мальченко О.Є. Museum artilleriae Ucrainicae… – коментар № 11. – С. 92-93.

10 Guilmartin  Jr.,  John  F.  The  Cannon  of  the  Batavia  and  the  Sacramento:  Early  Modern  
Cannon Founding Reconsidered // The International Journal of Nautical Archaeology. – 1982. – 
№ 11.2 – Р. 133–144; Ruhge J.M. The Cannons of Goleta // The International Journal of Nautical 
Archaeology. – 1984. – № 13.4. – Р. 297-304; Smith R.D. Towards A New Typology For Wrought 
Iron Ordnance // The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration.– 
1988. – № 17.1. – P. 5–16.

11 Armstrong  D. R. A  Bronze  Saker  for  England's  Henry  VIII,  (from  the  sea)  (Т.6,  1994  
рік);  Armstrong D.R. A Wrought Iron gun for early 16th Century Sea Service (Т.9, 1996 рік); 
Morgan R. A Cossack Gun (Т.11,  1999 рік); Starley  D.,  Batt  C.  Bronze cannon at  Essaouira,  
Morocco  (Т.13,  2001  рік); Morgan  R.  Some  guns  in  the  Ukraine  (Т.15,  2003  рік); Brink  N. 
Identifi cation of the marks of the Dutch auxiliary maritime forces in the 17th and 18th centuries 
(Т.17, 2005 рік).

12 Richardson  T.  Venetian  cannon  in  the  Askeri  Müze,  Instanbul  (№1); Garie  F.  Inventory  
of old ordnance in Northern Morocco (№8); Roth R. Minion Drake, Dutch, bronze, (1631) [No. 
562],(№19); Roth R. Bombard, Burgundy, bronze, 22cm bore, (1476) [No. 276] (№22); Roth R. 
6-pdr,  English,  bronze  medium,  5'0"10cwt  (1778)  [No.  162]  (№23); Roth  R.  12-pdr,  French,  
bronze,  heavy,  (1787)  [No.  402]  (№24); Barker  R.  The Basilisk  in  Portugese  Sources,  (№32); 
Smith R.B. Another Benin cannon (№37).

13 Врублевская Е. Стволы орудий с корабля «Солен» в коллекции Гданьского централь-
ного морского музея // Изучение памятников морской археологии. – СПб., 2004. – Вып. 5. 
– С. 70-85.

14 Казанцев О. Ф. Артилерія XVII–XVIII століть (За матеріалами фондозбірки НЗХ) // 
Музейний вісник. – Запоріжжя, 2004. – № 4. – С. 63–65; Ластенко А.В. К вопросу о кора-
блекрушении в районе поселка Черноморское // История оружия. Музей истории оружия. 
Альманах №1 2008. – Запорожье, 2008. – С.111-123; Ластенко А. К вопросу о маркировке 
на казенной части гладкоствольных орудий  // Підводні дослідження: Археологія. Історія. 
Дайвінг. – Запоріжжя, 2012. – Випуск 4. – С.94-99; Нефедов В.В. Корабельные фальконеты 
1736-39 гг.  –  из реки Днепр у о.Хортица  //  Підводні дослідження: Археологія. Історія. 
Дайвінг.  –  Запоріжжя,  2012.  –  Випуск  4.  –  С.84-93; Шаповалов Г.І. Корабельна гармата 
1738 року з колекції ЗОКМ // Музейний вісник. – Запоріжжя, 2004. – № 4. – С. 68–70; Його 
ж Корабельні гармати XV–XVI ст. з Каламітської затоки Чорного моря // Старожитності 
степового Причорномор̀ я та Криму. – Запоріжжя, 2002. – Т. X. – С. 259–260; Його ж. Про 
дві корабельні гармати з довоєнної колекції Запорізького краєзнавчого музею  //  Музей-
ний вісник.  –  Запоріжжя,  2001.  –  №  1.  –  С.  51–55;   Його ж. Про знахiдки корабельних 
гармат XIV–XVI cт. на нижньому Днiпрi // Древности степного Причерноморья и Крыма. 
– Запорожье, 1994. – Т. IV. – С. 269–272; Його ж. Корабельные пушки XIV–XVI вв. из кол-
лекции Запорожского краеведческого музея  //  История оружия. Музей истории оружия. 
Альманах. – Запорожье, 2008. – № 1. – С. 93–100.

15 Скажімо, таким чином у різних регіонах світу поступово збирається глобальний кор-
пус вцілілих зразків історичної дульнозарядної артилерії, який, своє чергою, допомагає в 
ідентифікації окремих екземплярів завдяки можливостям кількісного аналізу й використан-
ню широких аналогій.

16 Додаток створений на основі схеми гарматного ствола, представленій у роботі  An 
empirical  system  for  the  identifi cation  of  smooth  bore,  cast  iron  cannon.  A Thesis  by  Steven  
Douglas Noyt… – Р.10.

17 Мальченко О.Є. Museum artilleriae Ucrainicae… – С.18-22.
18 Дослідники використовують більш-менш широкий робочий формуляр залежно від 

мети його складання. Приміром, повний опис пишно оздобленої гармати, поверхню якої 
майже повністю вкриває декор, потребує біля 70 термінологічних позицій. Спрощений тех-
нічний опис – біля 20 позицій. Так, Р. Рот використовує в своєму каталозі близько 50 тер-
мінів для створення повної технічної реконструкції ствола (Roth R. The Visser collection… 
–  Р. 57); Х. Блекмор у каталозі гармат лондонського Тауера – 17 термінів (Blackmore H.L. 
The Armouries of the Tower of London… – Р. 215); С. Сомерфілд у роботі, присвяченій арти-
лерії Наполеона, – 20 термінів (Dawson Anthony L., Dawson Paul L. and Summerfi eld Stephen, 
Napoleonic artillery. – Trowbridge, 2007.– Р. 16).
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Існує навіть варіант комп’ютерної програми аналізу й систематизації даних для стан-
дартизованого формуляру з описом параметрів історичних гармат. Затія модерна, цікава 
й повністю у дусі сучасності, але, вочевидь, передбачає ідеальні умови для збирання й 
отримання описової інформації, а також наявність великої кількості зразків для створення 
базових моделей, відносно яких і буде проводитися ідентифікація невідомих гармат  (An  
empirical  system  for  the  identifi cation  of  smooth  bore,  cast  iron  cannon.  A Thesis  by  Steven  
Douglas Noyt. Submitted to the Graduate College of Texas A&M University in partial fulfi llment 
of the requirements for the degree of Master of Arts, May, 1986. – P.30-127). У формулярі автора 
програми Стівена Дугласа Нойта (Техаський університет), призначеному для комп’ютерної 
обробки значиться 61 характеристика ствола.

Сара Грейс Хоскінс (Техаський університет) провела повну атрибуцію дев’яти бронзо-
вих гармат з Історичного музею на Азорських островах із використанням описового форму-
ляру (37 характеристик), яка стала основою її дисертаційної роботи  2003 року (16th century 
cast-bronze  ordnance  at  the  Museu  de  Angra  Do  Heroismo.  A Thesis  by  Sara  Grace  Hoskins.  
Submitted to the Offi ce of Graduate Studies of Texas A&M University in partial fulfi llment of the 
requirements for the degree of Master of Arts, December 2003. – P.125-132).

Унікальним у плані ідентифікації чавунних гармат Південної Африки стало досліджен-
ня Д. де Фріза і Д. Нолла  (De Vries, Gerry & Hall, Jonathan. The muzzle loading cannon of 
South Africa: a technical study.  – Cape Town: Cannon Research Projects, 2001. – 148 p.), засно-
ване на описах 721 історичного гарматного ствола з району Кейптауну. Автори,створюючи 
власний формуляр опису стволів, адаптований для Південної Африки  («Standard  for  the  
measurement of and reporting on historic cannon»), базувалися, першою чергою, на рекомен-
даціях Руді Рота, викладених у "International Journal of Nautical and Underwater Exploration» 
(№18.3, 1989 рік), а також на величезному досвіді "The Nautical Archaeology Society» (Ве-
ликобританія).

19 Описи й фізичні параметри вказаних у таблицях стволів можна знайти у роботах: 
Мальченко О.Є. Орнаментована артилерія на Правобережній Україні (XV–XVIII ст.) – К., 
2009. – С.17-134; Його ж. Художнє лиття гармат у Гетьманщині за часів правління Івана 
Мазепи. – К., 2007. – С. 18-121; Його ж. Museum artilleriae Ucrainicae… – С. 35-66.

Мальченко Олег.  До методології ідентифікації історичних гармат
У статті розглядаються проблеми суб’єктивного методу ідентифікації гарматних 

стволів. Пропонуються варіанти застосування кількісного методу дослідження, за-
снованого на даних формального опису технічних параметрів стволів. Представлений 
проект універсального формуляру такого опису.

Ключові слова: гармата, ідентифікація, кількісний метод, технічний формуляр

Мальченко Олег. К методологии идентификации исторических артиллерийских 
стволов

В статье рассматриваются проблемы субъективного метода идентификации 
пушечных стволов. Предлагаются варианты использования количественного метода 
исследования, основаного на данных формального описания технических параметров 
стволов. Представлен проект универсального формуляра такого описания.

Ключевые слова: пушка, идентификация, количественный метод, технический фор-
муляр

Malchenko Oleg. The methodology of identifi cation of historical guns
This article discusses the problems of subjective method of identifi cation of gun barrels. 

Provides options for the application of quantitative method study based on formal description 
of  technical  parameters  of  barrels.  Presented  the  project  of  the  universal  form  such  a  
description.

Key words: cannon, identifi cation, quantitative method, technical form
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ТЕСТАМЕНТ 
Георгія Єдзеєвича Ціборовського 

з  1553 року писаний у Києві

Віталій МИХАЙЛОВСЬКИЙ

Документ, який публікується нижче, є типовим тестаментом середини XVI ст. 
Нетиповим є місце, де знаходиться його копія. Отже, остання воля Георгія Єдзе-
євича Ціборовського вписана до книг Коронної Метрики1. На перший погляд ви-
глядає дивним, чому документ, котрий датовано 30 вересня 1553 р., і котрий було 
списано тоді у Києві, потрапляє до книг Коронної Метрики. За логікою він мав би 
бути спочатку облятованим до якихось київських актових книг, а потім, якщо це 
було потрібно, для ліпшою віри, і до книг гроду, до яких належали місцевості, що 
заповідав своєму небожові тестатор.

Свого часу Адам Бонецький подав інформацію про цей тестамет біля родини 
Ціборовських герба Косцєша, не прив’язуючи її до відомих йому гілок родини, 
або родин, що користувалися іншими гербами2. Особа тестатора Георгія (а ско-
ріш за все Єжи) Єдзеєвича (сина Анджея) Ціборовського не є досить простою у 
ідентифікації. Якщо пристати на гіпотезу Адама Бонецького, що цей Ціборов-
ський належить до грона осіб, які походили з Цібор (Cibor), що в Замбровсько-
му повіті Ломжинської землі Мазовецького воєводства, і належали до гербового 
братсва Косцєша. Або ж до двох інших родів, що користувалися гербами Пєлєш 
та Тромби, які Бонецький у своїй праці не ідентифіковував3.

У свою чергу інший генеалог, Северин Уруський, ідентифікував Ціборовських 
герба Пєлєш з селом Цібори, що у Тикоцінському повіті4. Але цього тестаменту він 
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не знав. Упорядники “Słownika geografi cznego...” зазначають лише таку форму як 
Цібори (Cibory), що розташована у ломжинському повіті гміна Хлєбіоткі. Ціка-
вим є наявність чималої кількості дрібних сіл з назвами, похідними від Цібор: 
Цібори Ґолецкі, Цібори Крупи, Цібори Хшчони, Цібори Марки, Цібори Віткі, Ці-
бори Колачкі5.

Власне тут і виникає проблема, як насправді, звати тестатора. Адже, якщо при-
стати на мазовецьке походження то він мав би писатися як Єжи Ціборовський, або 
Єжи з Цібор. Але у самому документі його названо Jurÿ Jedzieiewicz Cziborowski. 
Дивним є написання його по-батькові, що не є характерним для документальної 
традиції Корони Польської. Можимо приспустити, що писар, котрий у Києві спи-
сав останню волю, притримувався традиції, притаманної Великому князівству Лит-
воському, і в такій спосіб зазначив бо-батькові тестатора Єдзєєвич, тобто похідне 
від імені Анджей.

Додатковим аргументом на мазовецьке походження Ціборовського, може слу-
гувати перелік його товаришів, що служили разом з ним. Це Каспер Служинський, 
Станіслав Соколовський, Мацей Кучинський, Анджей Тхоржевський, Анджей За-
харчевський, Кшиштоф Барановський, Станіслав Дибовський. Побіжний погляд 
виказує серед них представників дрібної мазовецької шляхти, та вихідців з Корони. 
Принаймні жоден з таким прізвищем або прізвиськом не фіксується у пописі вій-
ська Великого князівства Литвоського у  1528 р.6 Та й Міхал Войцехович (Michal 
Voicziechowicz) скоріш за все теж походить з тих теренів.

Не вдаючись у цій публікації у детальне з’ясування генеалогії і місць походжен-
ня усіх зазначених у цьому документі осіб, варто зазначити, що на сьогодні це є най-
раніший з відомих тестаментів списаних у Києві. Звісно, що тестатор не належав до 
київської громади тай скоріш за все не був шляхтичем, що проживав у Києві.

Але серед зібраних і опублікованих Наталею Білоус київських тестаментів, тоб-
то тих правових документів киян, де фіксується їхня остання воля, найстаршим 
буде тестамент списаний у 1556 р.7 

ДОДАТОК
Київ, 30 верпня 1553

Георгій Єдзеєвич Чіборовський пише тестамент у Києві 1553 р. Разом з тим документ, згідно якого 
свідки присягають йому, що виконають його останню волю.

Копія: Archiwum Głowne akt Danych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. 86. k. 84-85 v. Заголовок: 
Confi rmatio olim Georgÿ Jedzeiewÿcz testamenti.

Реґест: MRPS,  IV/2.  6553.  Lubini,  sab.  a.  Paschae  (24  mar.).  Testamentum olim Georgii  Jedzieiewycz 
Czyborowsky  de  data  1553,  w  Kiiewie,  na  zaiutrz  po  swiethym  Michaelie  (30  sep.),  quo  testamento  lingua  
polonica scripto omnia bona sua Juriu Cziborowsky fratri suo pastrueli legavit, confi rmantur. 86, 84-85 v.

Мова: латина, польська.

Sigismundus Augustus etc.

Signifi camus etc. Exhibitum esse nobis testamentu[m] [k. 84 v.] nobilis olim Georgÿ Jedzieiewÿcz 
Czÿborowskÿ  quo  praedictus  Georgius  fratri  suo  paterneli  nobili  Juriu  Cziboroskÿ  omnia  bona  
sua legauit cuius rei testimonium inferius est ex pres[e]n[tium] supplicatumq[ue] est nobis, ut illus 
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authoritate n[ost]ra Regia approbare, et confi rmare dignarenem, cuius testame[n]ti tenore est iste.
Ja  Jurÿ  Jedzieiewicz  Cziborowski  czinię  iawno  ÿ  wÿznawam  tÿm  moim  listÿm  albo  tesch  

testame[n]tem  będącz  wzupelnÿm  zdrowiu,  idącz  stego  swiata  na  szmiercz  poruczam  szię  i  
daię  wopiekę,  izbÿ  szię  duschą  moią  po  szmierczi  moiei  opiekal  bratu  memu  bliskiemu  panu  
Juriu  Sczepanowemu  sÿnowi  Cziborowskiemu8,  ktorego  ia  od  dawnÿch  czaszow  dobrodzieistwa  
i  ziczliwosci  uznal,  za  ktore  ia  dobrodzieistwa  iego  daie  i  daruią  częsczią  imienia  swego  w  
Cziborczech,  i  na  Dhąbrąwcze i na insÿch prawach thak na oїczÿstÿm iako i na kupnÿm ktore na 
then czas iest przÿ Michalie Voicziechowiczu9 pzezdzeliv, moim braczie streÿiecznÿm ze wszÿtkim 
iako  szię  w  sobie  ma,  ktorąsch  on  częscz  ÿmienia  mego  ma  dobrowolnie  do  rąk  swoich  wsiącz 
i  uzÿwacz  iako  wlasnÿ  dziedzicz.  A  then  brat  ma  Michal,  ÿ  wschÿtki  moi  bliskie  wthę  częszcz 
moię niemaią szię wstępowacz. A ia tho Juriemu Sczepanowiczu daię [k. 85] y daruię na wieczne 
czasÿ zewsÿtkimi maięthnoscziami swemi, i na tho iemu daię then moi testament pod moią wlasną 
pieczęczią. Pisan w Kiiewie10 na zaiuthrz po swiethÿm Michalie Anno M .̊ D˚ LIII .̊ Testimoniu[m] 
Gaspari  Sluzenski11   magistri  peditum  kiieviensium,  sociorumque  eius.  Ja  Casper  Slusÿnski  
Je[go] K. M[os]czi Rotmistrz Kiiewski zeznawam czegom dobrze swiadom thÿm moÿm listem 
przÿiaczieliom niebosczÿka Jurkowÿm ktorÿ bÿl Andrzeiow sÿn, ÿsch on idącz na szmiercz zeznal 
przed kaplanem na spowiedzi,  przedemną  i  przed moiemi wschÿtkimi  thowarzÿsmi częscz swoię 
ktorą mial przÿ Michalie Cziborowskÿm braczie swoÿm strÿiecznÿm, thę  swoię  częscz  oddal  
Jurkowÿ  Cziborowskÿemu  Sczepanowemu  sÿnowi  brathu  swemu,  i  proszil  mię dlia boga za tho 
kiedÿ  schethl  na  smiercz  abÿch  ia  dal  list  moi  na  tho  pod  moią  pieczęczia,  i  pod  pieczęcziami 
moich  thowarzÿschow  Jurkowi  Cziborowskiemu,  ktorego  na  then  czas  przÿ  nÿm  niebÿlo  sluzÿl  
na Msczislawiu. Ja na iego prozbę,  a  ządanie,  ÿszch  mocznie  oddal  częscz  swoię  themu Jurkowi 
Cziborowskiemu  Sczepanowemu  sÿnowi,  dalem  then  moi  list  pod  moią  pieczęczią,  czego  thesch  
dobrze szwiadomi moi thowarzÿsche. Stanislaw Sokolowski12, Macziei [k. 85 v.] Kuczinski13, Andrzei 
Tchorzewski14, Andrzei Zacharczewski15, Christoff Baranowski16, Stanislaw Dÿbowskÿ17, czÿ thesch 
pieczęczi swoi przÿlozÿlÿ ktemu listu. Dath[um] Kiioviae in ctrastino Sancti Michaellis M .̊  D .̊ 
LIII .̊  Nos  inuitentes  statuto  de  inscripcionibus  militaribus  testamentum  praeinsertum  hoc  modo  
factu[m] approbandum, et confi rmandum duximus, approbamusq[ue], et confi rmamus, decernentes 
illud vim, et robure debitum obtinere de sere... harum etc. Datum ut supra. R[ela]tio cuim supra.

                                     
1  Archiwum Głowne akt Danych w Warszawie. Metryka Koronna. – Sygn. 86. – К. 84-85 v.
2 Ciborowski (Cziborowski) Jerzy, zeznał 1553 roku testament w Kijowie, którym zapisał wieś 

Ciborzec bratu stryjecznemu Jurze, synowi Szczepana (M. 86 f. 84).: Boniecki А. Herbarz polski. 
Część  I.  Wiadomości  historyczno-genealogiczne  o  rodach  szlacheckich.  –  T.  III.  –  Warszawa,  
1900. – S. 144.

3 Boniecki A. Herbarz polski. – T. III. – S. 143.
4 Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. –  T. II. – Warszawa, 1905. – S. 288.
5 Słownik geografi czny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / Wyd. pod. red. 

F. Sulimirskiego i in. – Warszawa, 1880. – T. I. – S. 672.
6 Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага  1528  года. Метрыка Вялікага княства 

Літоўскага. Кн. 523. Кн. Публічных спраў 1 / Падрыхт. А. І. Груша, М. Ф. Спірыдонаў, М. А. 
Вайтовіч. – Мінск, 2003. – 444 с.

7 Білоус Н. Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII століття / Ред. кол.: 
В. А. Смолій, О. П. Толочко, В. М. Горобець. НАН України. Інститут історії України. – К., 
2011. – 200 с.

8 Ймовірно племінник тестатора.
9 Не ідентифікований.
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10 Київ – на той час столиця Київського воєводства.
11 Каспер Служенський – на той час ротмістр піхоти у Києві.
12 Не ідентифікований.
13 Не ідентифікований.
14 Не ідентифікований.
15 Не ідентифікований.
16 Не ідентифікований.
17 У відомих гербівниках про родину Дибовських подають інформцію, що вона про-

живала у Волковиському і Ошмянському повітах, і користувала комбінованим гербом, де 
під Наленчом розміщувалися, або як зазначив Коялович  “trzy  wręby  białe”: Kojałowicz  W.  
Herbarz  rycerstwa W.  X.  Litewskiego tak  zwany Compendium czyli  o  klejnotach  albo  herbach 
których familie stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego Xięstwa Litewskiego zażywają / Wyd. 
F. Piekosiński //  Herold Polski. – Kraków, 1897. – Zesz. 3. – S. 179. Цікавою є маргіналія на 
сторінках книги № 523 Литовської метрики, де вміщено попис війська Великого князівства 
Литовського за 1528 р.: 31. Ніжэй запісаў № 29а і 29б пасірєдзіне поч. IXзп чрнл.: Шукавъ 
Дыбовскіи (XVII) ст.: Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 года. – С. 27.

Михайловський Віталій. Тестамент Георгія Єдзеєвича Циборовського з 1553 року пи-
саний в Києві

Друкується текст найбільш раннього із відомих на сьогодні тестаментів, що писались у 
Києві. Тестамент для служилого шляхтича Циборовського був написаний в 1553 р., у при-
сутності товаришів по військовій службі. Копія тестаменту польскою мовою була вписана до 
книги Коронної Метрики, яка зберігається у Головному архіві давніх актів у Варшаві. Таке 
місце зберігання може слугувати непрямим підтвердженням того, що і тестатор і свідки по-
ходили не з українських етнічних земель.

Ключові слова: тестамент, шляхтич, Київ

Михайловский Виталий. Тестамент Георгия Єдзеевича Цыборовского с  1553  года 
писаный в Киеве

В этом коротком сообщении предлагается текст самого раннего из известных на сегодня 
тестаментов, что писались в Киеве. Тестамент для служилого шляхтича Цыборовского был 
списан в 1553 г., в присутствии товарищей по военной службе. Копия тестамента на поль-
ском языке была вписана в книгу Коронной Метрики, которая храниться в Главном архиве 
древних актов в Варшаве. Такое место хранения может являться косвенным подтверждени-
ем того, то что и тестатор и свидетели происходили не с украинских этнических земель.

Ключевые слова: тестамент, шляхтич, Киев

Mykhaylovsky Vitaliy. Georgy Yedzeyevych Ciborowski’s testament of 1553 transcribed in 
Kyiv 

This memo explicates the text of the earliest known testament written in Kyiv.  The testament 
for the servitor noble Ciborowski was transcribed in 1553 in the presence of his comrades from the 
military service.  A copy of the testament in Polish was included in the books of the Crown Metrica, 
which are stored in the General Archive of Ancient Acts in Warsaw.  Such a storage site serves as 
an indirect confi rmation that both the testator and the witnesses did not come from the Ukrainian 
ethnic lands.

Key words: testament, servitor noble, Kyiv
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(До  130-ліття з дня народження професора Дмитра Дорошенка)
УДК : 94 (477)–054.72 (=161.2) ДОРОШЕНКО

НАУКА ТА ПОЛІТИКА
В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ. 

Листи Дмитра Дорошенка до Сергія Шелухина

Дмитро БУРІМ

Дмитро Іванович Дорошенко (1882–1951), вчений-дослідник великої ерудиції, 
науковий доробок якого налічує понад 1000 праць з історії України, української іс-
торіографії, історії церкви, літератури, слов’янознавства, українського визвольно-
го руху та революції 1917–1921 рр., виявив себе і як талановитий організатор укра-
їнського наукового і культурно-освітнього життя та педагог, що підготував чимало 
істориків. Професор Українського вільного університету у Відні, Празі та Мюнхе-
ні; директор Українського наукового інституту в Берліні; дійсний член Українсько-
го наукового інституту у Варшаві; перший президент Української вільної академії 
наук  –  такі основні етапи його науково-педагогічної біографії. Поряд з цим, він 
був не тільки вченим, а і відомим громадським діячем, який ще з студентських 
років пов’язав своє життя з українським визвольним рухом. Активний працівник 
українських громадсько-політичних організацій початку ХХ ст.,  «просвітянин», 
журналіст, Д. І. Дорошенко бере діяльну участь в українських визвольних змаган-
нях 1917–1921 рр. та українському національно-державному будівництві як член 
Центральної Ради, помічник губернського комісара Києва, губернський комісар 
Буковини та Галичини, комісар Центральної Ради в Чернігові, міністр закордонних 
справ Української Держави 1918 року. Пізніше, в еміграції, будучи одним з засно-
вників українського гетьманського руху, він багато зробив для розгортання його 
діяльності та розповсюдження теоретичних засад українського монархізму.

Роль і місце Дмитра Івановича Дорошенка в українській історіографії і громад-
ському житті влучно охарактеризував один з його біографів Олександр Оглоблин: 
«…історик з Божої ласки. Традиція славного історичного роду, живий зв’язок з рід-
ною землею, величезна ерудиція, глибоке знання історичного минулого своєї Бать-
ківщини й віддана праця для її кращого майбутнього, блискучий талант професора 
і лектора, … любов до рідного минулого, – все це щасливо збіглося в цій надзви-
чайній людині й забезпечило їй видатне становище і в українській науці, і в україн-
ському національно-громадському житті першої половини нашого століття»1.

Епістолярна спадщина Дмитра Дорошенка зберігається у вітчизняних та за-
кордонних архівних та бібліотечних колекціях (Центральний державний архів 



вищих органів влади та управління України в м. Києві, Центральний держав-
ний архів громадських об’єднань України в м. Києві, Інститут рукопису Націо-
нальної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Центральний державний архів 
України в м. Львові, Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліо-
теки ім.В.Стефаника, Державна бібліотека Прусська культурна спадщина (Ні-
меччина, Берлін), Архів Університету Гумбольдта (Німеччина, Берлін), Таємний 
державний архів Прусська культурна спадщина (Німеччина, Берлін), Федераль-
ний архів Німеччини (Німеччина, Берлін), Бібліотека та архів Канади (Канада, 
Оттава), Архів Осередку української культури і освіти (Канада, Вінніпег), Архів 
Української вільної академії наук (США, Нью-Йорк), Архів Української вільної 
академії наук (Канада, Вінніпег) та ін. 

На сьогодні епістолярна спадщина Д.І. Дорошенкеа опублікована фрагментарно 
та потребує подальшого вивчення і повного видання. Опубліковані корпуси листів 
Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського та Марії Грінченко, окремі листи 
до Євгена Вирового, Сергія Мельгунова, Олександра Оглоблина, Льва Окиншеви-
ча, Івана Раковського, Кирила Студинського, Дмитра Яворницького, а також листи 
Вячеслава Липинського та Теодора фон Штейнгеля до Дмитра Дорошенка2.

Запропоновані в публікації листи Дмитра Дорошенка до відомого українсько-
го правознавця, політичного і державного діяча Сергія Шелухина3 зберігаються 
в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України 
в місті Києві в двох справах фонду Сергія Павловича Шелухина: Фонд 3695 Ше-
лухин Сергій Павлович. – Опис  1. – Справа 238 Листи від Демченко, Денисенко, 
Дорошенко, Дмитренко, Зеркаль, Ісаєвич та інших осіб на літери «Д–З–І» та Спра-
ва 10 «Друкований матеріал та листування з Д. Дорошенком стосовно питання на-
зви «Україна»4. Нижче наведено шість листів5 Д.І. Дорошенка до С.П. Шелухина. 
Листи подано за оригіналами, із збереженням мовних і стилістичних особливос-
тей. Скорочення в тексті листів розшифровані в квадратних дужках.

Листування подає цінний матеріал про життя, науково-організаційну, педа-
гогічну й громадську діяльність Д.І. Дорошенка та С.П. Шелухина, а також осо-
бисті стосунки кореспондентів. Хронологічно воно охоплює період з  1924  року 
по  1932  рік. В цей період професор Д.І. Дорошенко працював в Українському 
вільному університеті в Празі та Українському науковому інституті в Берліні6. 
С.П. Шелухин проживав в Празі та викладав в Українському вільному університеті.

ДОКУМЕНТИ
1.

17.IV.1924
Praha – Podoli
Fričova, 158 II

Високоповажний
Сергій Павлович!

П[ано]ві Борщакові7, здається, вже було вислано мою «Історіографію»8, може 
бути він не одержав. Я наведу справки в нашій експедиції. Що до Вас, то Ви ма-
єте право, як і кожен професор нашого Ун[іверсите]ту, дістати gratis9 усі видан-
ня Ун[іверсите]ту (друковані). Одже я скажу, щоб для Вас узяли з складу один 
примірник «Історіографії» і передали мені, а я при першій нагоді передам Вам. 
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Коли у Вас нема, то можете дістати ще «Науковий збірник»10, Лащенка «Іст[орію] 
укр[аїнського] права»11 й Дністрянського «Загальну науку права»12. Тільки дайте мені 
знати. У мене самого своєї книги залишився всього один примірник, одже сам вислати 
п. Б[орща]кові не можу, а перекажу завідуючому нашим складом студентові.

В своїй книзі13 я не писав про назви Русь, Україна і т. д. тому, що гадав, що 
книга призначається для людей, які не мають сумнівів що до належности нам цих 
обох назв і їх історичного значення. Хоча згожуюсь з Вами, що згадати цю справу 
було би слід і що це – мій промах, коли не згадано. Та в мене багато про що не зга-
дано, і все тому, що робота моя, як Ви влучно називаєте – «емігрантська»: писа-
лося багато з памяти, без потрібних джерел під рукою і т. д. Але мушу зазначити, 
що в мою задачу не входило давати повної бібліографії історичної літератури: до-
сягти повноти при умовах моєї праці було би абсолютно неможливо, а раз так, то 
не годилось гнатись за повнотою, одне згадувати, а друге ні. Я ставив собі трохи 
иншу мету, – дати огляд історії укр[аїнської] історичної думки, а не точну суму 
всієї зроблено роботи. У мене нема огляду джерел (підкреслення Д. І. Дорошенка 
– Д. Б.), через те нема повноти й при зазначенні чужої літератури про Україну.

Що до п. Борщака, то повинен Вам сказати, його манєра писати мені не подо-
бається: шумні назви, надуживання словами: «багато згадано», «дуже часто зга-
дується»,  «залишилася велика сила документів» – і доводиться вірити на слово, 
що дійсно «багато» писано про те або про те,  «дуже багато документів» істнує 
що до того або иншого питання і т. д. Манєра писати у п. Б[орща]ка більше публі-
цистична, ніж наукова і через те якось не викликає він довірря. Може бути, що я й 
помиляюся. Але вже щодо того, ніби Борщак за пять років «одсуне в бік» Грушев-
ського14, як Ви пишете, то вибачайте Сергію Павловичу, я з Вами не згожуюсь! 
Грушевський, який би він не був несимпатичний як людина і як діяч, безперечно 
– видатний учений; зробив він дуже багато, і без його праць ніхто тепер, працю-
ючи над історією України, обійтися не може, та й довгий час не зможе обійтися й 
на далі. Мені він, як людина аморальна, дуже несимпатичний, але як ученого, я 
його дуже шаную. Мені здається, що Ви переносите неприхильність до нього, як 
до людини, також і на область його наукової праці!

                                                 

Пару слів про університетські справи. Мене дуже здивували Ваші слова, ніби 
наш унів[ерситетський] сенат – «незаконна» (підкреслення Д. І. Дорошенка – Д.Б.) 
інституція. Що ж тоді вважати за законне? Я не знаю, чи відомо Вам, що осно-
вний наш закон, наша т[ак] би мовити конституція затверджена Мін[істерст]вом 
Зак[ордонних] Справ15 тільки й знає, що сенат, як одиноку законну інституцію, 
що стоїть на чолі ун[іверсите]та? Як засновувано ун[іверсите]т, то передбачалося 
розділ філософ[ічний] ф[акульте]та на іст[орично]-філологічний та природничо-
математичний, але цього не сталося не з нашої вини. Що стосується загальних збо-
рів, то по нашим основним законам, це не є суверенний законодавчий орган, а тіль-
ки нарада для взаємної інформації та поради. А тому що практика показала, що такі 
збори звичайно обертаються у сільський сход, де беруть гору ті, що перекричать і 
перегукають инших, то вони втратили навіть той авторитет, який могли би мати, і 
багато коллєґ просто не ходить на ці збори, не бачучи в них ніякого смислу.

Що стосується справи п. Буткевича, то можу Вас запевнити, ні про яку «пом-
сту» не було й думки. Якби Ви седіли разом з нами на засіданні, знали би всі 
обставини справи, вислухали б усі резони, усі pro і contra, то – я певен – самі б, 
як людина, що знає й поважає закон, погодились з рішенням унів[ерситетського] 
сенату. Взагалі, мені здається, про справу Буткевича Вас інформовано тенден-
ційно і небезсторонно. В усякім разі, складаючи оцінку поводження в сій справі 
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унів[ерситетського] сенату, треба мати на увазі стару вічну правду:  audiatur  et  
altera pars16! Між ин[шим], сьогодні я довідався, що п. Буткевичу вже виплачено 
його стипендію (підкреслення Д. І. Дорошенка – Д. Б.), і що тут допоміг йому сво-
їми заходами проф[есор] Колесса17. І слава Богу! Я дуже радий. Мені дуже жаль 
було людину, що так поневірялася не за свою вину, а за вину своїх порадників 
(маю на увазі Опанаса Мих[айлови]ча18, котрий, бажаючи йому добра, наробив 
йому лиш халепи). Я завжди в Сенаті, як міг, піддержував його інтереси, хоч, 
здається, він (теж, мабуть, кимсь інспірований!) дивився на мене, як на свого не-
прихильника. Він дуже помилявся. Та Бог з ним!

Хотілося б багато з Вами поговорити, і про університетські, і про наукові 
справи, та в листі це трудно. Нехай уже як стрінемося! На словах усе лекше ви-
яснити, ніж на письмі.

Сердечно вітаємо Вашу Пані й Вас!
Щиро Вас поважаючий

     Д. Дорошенко (підпис)

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в місті Києві (далі 
– ЦДАВОВУ). – Ф. 3695. – Оп. 1. – Спр. 238. – Арк. 62–66. Автограф. Оригінал.

2.
9/І 1926.

Praha – Bubeneč
Bráfová, 601, в. 337

Дорогий Сергій Павлович!

«Галл»19 – це був якийсь чужинець в Польщі за часів Болеслава Кривоустого 
(1102–1139)20. Він написав латинською мовою «Кроніку Польську», де оповідаєть-
ся про події від легендарних часів Попели до 1113 р. Мабуть він списав її саме того 
1113 р. В цій кроніці говориться й про українські справи, особливо про боротьбу 
синів Володимира Великого21 між собою та про київський похід Болеслава Хоро-
брого (992–1025)22, що допоміг Ярославу Мудрому23 сісти на Київський престол.

Довгий час «Галла» (його імя невідоме, сам він був чернець) вважали за францу-
за, дехто вважав його за італійця, а ось недавно польські вчені В. Кентржинський24 
і краків[ський] проф[есор] Р. Гродецький25 висловили здогад, що цей «Галл» був 
мадьяр.

«Кроніка» має велику історичну й літературну вагу. Написана дуже живо й 
перейнята глибоким патріотизмом, дарма, що автор був не-поляк родом.

Найстарший список Кроніки зберігся з  XIV  в., переховується в б[ібліоте]ці 
гр. Замойських у Варшаві; другий список, також з XIV в. – в Музеї Чарторийських 
у Кракові (коштує 1 ½ злот.).

Недавно вийшло дуже гарне видання Кроніки в польському перекладі, в серії 
«Biblioteka Narodowa», N 59,: “Anonim, t. zw. Gall. Kronika Polska”, Краків,  1923, 
під редакцією Р. Гродецького.

На Україні «Галл» ніколи не був, а про поход Болеслава в 1018 р. на Київ опові-
дає всякі вигадки й небилиці. Видко, що це просто легенди, які збереглися серед 
поляків сотню років після походу (пригадаю, що «Галл» писав в  1113 році).

От і все, що можу Вам сказати за того «Галла»!
Наталія Мих[айлівна]26 і я шлемо Любові Миколаєвні27 й Вам сердечний привіт
Ось нехай трохи підсохне, тоді знову до Вас приїдемо, а то у нас, та й скрізь, 

таке болото, що не доведи Господи!
Я їздив в Подібради, ночував там. Був у Євг[ена] Х[арлампійовича]28, у Модес-

Наука та політика в житті української еміграції ...                                             101



та Пил[иповича]29 та ин[ших]. Бачився з Вілінськими30. Саме попав на ялинку до 
М.П. Левицького. Їв ковбасу в Євг[ена] Харл[ампійовича]. Погуляв трохи й прові-
трився після Праги!

Щиро Вас поважаючий
    Ваш Д. Дорошенко (підпис)

ЦДАВОВУ. – Ф. 3695 (Шелухин Сергій Павлович). – Оп. 1. – Спр. 238. – Арк. 67–68.Автограф. Оригінал.

3.
21. ХІІ. 30.

Berlin – Friedenau
Peter Vischerstr. 19.

Високоповажний 
Сергій Павлович!

С.М. Шемет31 недавно переказав мені, що Ви в листі до нього нарікаєте, що я і 
проф[есор] Мірчук32 «з 1929 р. різко змінили свої відносини» до Вас і стали в ряди 
Ваших неприхильників в Укр[аїнському] Університеті. Мене це дуже здивувало 
і неприємно вразило. Я не уповноважений говорити за пр[офесора] Мірчука (хоч 
думаю, що він не мав ніякої рації зміняти своє відношення до Вас на гірше і в дій-
сности його й не (підкреслення Д. І. Дорошенка – Д. Б.) змінив). Але що до себе, 
то я просто не можу зрозуміти, звідки у Вас повстала така думка! Як би нас не 
ділила ріжниця поглядів на деякі літературні й політичні питання, то ми взагалі 
могли жити між собою в як найбільшій приязні: скажу Вам одверто – поживши 
з Вами рік близьким сусідою, я остаточно переконався, що в приватнім житті Ви 
– надзвичайно мила, добра, сердечна людина, та на лихо Ви нетерпимі до чужих 
поглядів, і коли хто з Вами незгоден, то Ви приймаєте це як щось направлене 
проти Вас. Вибачте, що я кажу Вам правду у вічи! От і зі мною: з того, що я не 
погожуюсь з деякими Вашими науковими теоріями, Ви виводите, ніби я висту-
паю проти Вас, зміняю на гірше свої відносини до Вас і т. д. Та нічого подібного! 
Погляди (наукові, літературні, політичні) це одно, а мої персональні відносини до 
Вас – друге. Я не згожуюсь, наприклад, з Вашим поглядом на походження Руси, 
– думаю, що кожен має право згожуватись чи не згожуватись з Вами – але ніде 
ні разу публічно цього не заявив, власне тому, що як би я виступив з своєю дум-
кою, то Ви би прийняли це як «виступ проти Вас». І я мовчу. Та і взагалі: звідки 
Ви взяли, що я «змінив свої відносини до Вас», та ще чомусь з  1929 року? Коли 
я в університетських справах іду з своїм факультетом, то чиню це не тому, що 
«йду проти Вас», а тому що вважаю своїм обов’язком бути солідарним з своїм фа-
культетом, як і Ви з своїм. Мені дуже неприємно, що це може бути не до вподоби 
Вам чи ще комусь із колег, але що ж робити! Не можна ж так звязувати відносин 
групових, колегіальних, з особистими. А вже що торкається виборів літом сього 
року, то я в їх навіть участи не приймав, бо вважався на відпустці, хоча й був у той 
день у Празі. Можете це побачити з протоколів.

В усякому разі заявляю Вам категорично (підкреслення Д. І. Дорошенка – Д. Б.): 
ніякої зміни у моїх відносинах до Вас (та ще чомусь з 1929 року!) нема; ріжниця 
в деяких наукових чи політичних поглядах не може вплинути на зменшення моєї 
поваги і доброго відношення до Вас. І взагалі стараюся я у відносинах з людьми не 
змішувати політичні з особистими відносинами (я думаю, що англійці тим і сильні, 
що в своїх внутрішніх між партійних відносинах уміють добре ці дві справи роз-
ріжняти). От для прикладу: в політиці я діяметрально розхожусь з Ол[ександром] 
Гн[натовичем] Лотоцьким33, і ми давно вже умовились між собою про «політику» 
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ніколи ні слова не говорити, але це не мішає залишатись нам в приязні, бо наша 
приязнь почалася ще 30 років тому, ще за тих добрих часів, коли українців взагалі 
не ділила ще ніяка політика, коли українець українцю був братом, не так, на жаль, 
як тепер: скільки українців, стільки й партій та орієнтацій, і всі ворогують не так із 
зовнішнім ворогом, як із своїм же… Гірко це казати, але так воно є.

Мені прикро було почути від С.М.Шемета те, що Ви написали, бо воно не 
відповідало дійсности, а тому й несправедливе. Це й спонукало мене написати 
до Вас. Коли Ви за цього мого листа не розгніваєтесь на мене ще більше, то може 
будете добрі, Сергію Павловичу, черкнути мені пару слів (як що Вам ніколи, то 
й не пишіть, побачимось після ферій і тоді Ви мені скажете на словах!), що то за 
документи з  17.  стол[віття], де Підкарпатська Русь названа Україною, – як казав 
мені С. М. Шемет? Діло в тім, що я недавно мав тут лекцію німецькою мовою про 
«Русь», «Россію» і «Україну»34 і хочу після Різдва дати її до друку. Між ин[шим], 
я збірав усі відомости про те, де чужинці називали в давні часи нашу Україну – 
Україною. Я використав і Вашу брошуру з 1921 р. «Назва України»35, яку Ви мені 
колись подарували. З цею брошурою сталася така притичина: коли ми в останнє 
перевозились на нову кватиру, ішов густий дощ; моя скриня з книжками при пе-
ревозці розбилась, книжки підмокли і частина зовсім пропала. У Вашій книжці 
підмокли і пропали карти, але текст ще сяк-так розібрати можна, і книга Ваша 
стала мені у великій пригоді!

Прошу передати мій низенький уклін і сердечний привіт високоповажній Лю-
бові Миколаєвні.

Щиро Вас поважаючий
    Д. Дорошенко (підпис)

P. S. Наталія Михайловна почула, що я до Вас пишу, і просить передати від неї 
Вам і Любові Миколаєвні привіт і побажання веселих свят.

ЦДАВОВУ. – Ф. 3695 (Шелухин Сергій Павлович). – Оп. 1. – Спр. 238. – Арк. 72–73. Автограф. Ори-
гінал. 4. Praha

19. I. 1931.
Високоповажний
Сергій Павлович!

У Вашому останньому листі до мене насамперед Ви подали звістку, яка обох 
нас – Нат[алію] Мих[айлівну] і мене – дуже вразила, це звістка про недугу Лю-
бови Миколаєвни. Та ось тиждень тому, коли я був приїхав до Праги, мені пере-
давали, що Любов Миколаєвна, Слава Богу, почуває себе вже краще. Од щирого 
серця бажаємо їй поправитись зовсім як найскоріше, – добре знаємо, яка то тяжка 
річ – слабувати – в наших обставинах, на чужині!

Я, на жаль, не захопив із собою Вашого листа, Сергій Павлович, через те не 
можу відповісти зовсім точно, але суть листа добре памятаю і думаю, що по цій 
суті можу Вам відповісти, бо деяких закидів з Вашого боку ніяк не можу залиши-
ти без спростування. 

Одже насамперед про Ваше обурення на мене за те, що я написав Вам, що соліда-
ризуюсь з моїм факультетом. Мені здається, що Ваше обурення в значній мірі явля-
ється наслідком якогось непорозуміння, а саме: Ви виходите із зовсім неправильного 
заложення, ніби наш філософ[ічний] факультет веде якусь партійну політику, що тут 
грають роль якісь «союзи» уенерівців і гетьманців*36, або-що. Одже мушу Вас ка-
тегорично запевнити: ніякої політики у нас не ведеться, або, в усякім разі я про неї 
нічого не чув і не знаю. Взагалі, що-до себе самого, то запевняю Вас, Сергію Павло-
вичу! – от уже більш десяти років я на еміграції, і весь цей час я дуже строго і суво-
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ро розмежовував у своїй діяльности те, що називається політикою, і те, що зветься 
справою академічною. Я вихожу з одного боку, з погляду чисто принціпового, а з 
другого боку – з практичного: коли б ми в нашому університеті, де зібралися люде 
ріжних політичних поглядів, почали вносити політику до наших справ академічних, 
то вже давно розвалили б університет! Тому то я, з свого боку, стараюсь ніякій «по-
літиці» в рамках академічних не піддаватись, і для мене політична приналежність 
моїх коллег не грає ніякої ролі. В справах академічних я співпрацюю і зближаюсь з 
людьми, які, на мою думку, приносять користь університету й укр[аїнській] науці, а в 
приватних відносинах для зближення грають для мене роль ріжні особисті моменти, 
як і у кожної людини, а не політика! Та й взагалі, на мою думку, вся наша політика на 
еміграції, по тому як ми вже більш десятка років одірвані від ґрунту, має дуже ілю-
зорний характер. Своєю «політикою» ми більше задовольняємо якусь внутрішню 
потребу души, ніж справді робимо якесь реальне діло.

Смію Вас запевнити, що я себе давно вже не вважаю ні за якого політика, і в 
дійсности ніякої політики не веду в повнім цього слова розумінні (підкр. Д.І. До-
рошенка – Д. Б.). Я належав, та й досі формально належу, до гетьманського руху37, 
як руху ідеологічного (підкр. Д.І. Дорошенка  – Д. Б.). Підбив мене на це Липин-
ський38. Тепер же він сам старається і мене, і всіх инших, од цього руху відвести39. 
Подумайте, Сергій Павлович, яка пустота, яке розчарування мусить огорнути душу 
коли бачиш, що та сама людина, яка десять років тебе переконувала в правоті і спа-
сенности своєї концепції, тепер з такою самою пристрастністю, запалом і завзяттям 
старається тебе переконати, що це все бридня, помилка, що людина, яку вона вчила 
поважати й шанувати, яку вона ідеалізувала й мало не боготворила, є в дійсности 
нікуди не здатна, погана, негідна і т. д.!40  Розуміється, після цього всього пропадає 
і найменша охота до «політики», кажу Вам по щирости.

Але як би там не було, запевняю Вас категорично, що ніколи я своїх політич-
них симпатій чи антипатій не переносив на поле відносин академічних*41. Як в 
університеті42, так і в Інституті в Берліні43, моя академічна діяльність далека від 
усякої політичної закраски. Я однаково рівно ставлюсь і до коллег, і до студентів, 
до якої б політичної групи вони не належали. Мене ця приналежність просто не 
цікавить. Думаю, що найкраще про мою коректність в цих відносинах могли б по-
свідчити мої слухачі, і в Празі, і в Берліні. І як би хто з них сказав щось суперечне 
цьому, то це було би для мене великим ударом, кажу Вам по правді.

Тому то, говорячи про свою солідарність з своїм факультетом, я мав на увазі 
солідарність в справах чисто академічних, наукових. Менше всього, розуміється, 
вважав я цю свою солідарність, як якийсь комплот проти (підкр. Д.І. Дорошенка 
– Д. Б.) Вас. Ви наводите мені в листі Вашім ріжні випадки з діяльности Сенату, з 
якихсь відносин між професорами. Це все речи мені мало, або й зовсім невідомі. 
Ви знаєте, що мої обставини склались так, що я свою діяльність в університеті 
обмежую тим, що читаю виклади і беру участь в засіданнях факультету. На моїх 
очах иноді відбуваються ріжні незгоди, непорозуміння між коллегами, як то зви-
чайно між людьми буває. Мені це завжди дуже прикро, я, на скільки це від мене 
залежить, бажав би завжди всі незгоди помирити, змягчити. Але, очевидно, коли я 
належу до якоїсь корпорації, то мушу її шанувати, погожуватись з її постановами, 
або  – вийти з неї. Я не бачу досі, щоб філософ[ічний] факультет вів університет 
до загину, або-що. Ви обвиновачуєте його в ріжних вчинках. Але Ви самі, як суддя 
і прокурор, мусите визнати, що мало вислухати одне обвинувачення, а ще треба 
вислухати і оборону, себ-то: audiatur et altera pars44. Розуміється, я про все це, що 
Ви писали, розпитаю своїх коллег по факультету, що і як, щоб вони мені пояснили. 
Тільки після цього можу я по совісти скласти свою власну думку, і відповідно до 
того всього поставитись.
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Між ин[шим], Ви пишете, що стояли за якусь «прибавку» мені (600 kř). Я Вам дя-
кую за це, але мушу сказати, що ніякої «прибавки» я не діставав; тут, на скільки мені 
звісно (офіціяльно ніхто ні слова мені взагалі про цю справу не говорив), діло йшло 
не про прибавку мені (підкр. Д.І. Дорошенка – Д.Б.), а про те, щоб університетові до-
плачено було ту надвишку, яка получалась в бюджеті з оплати мені тих місяців, коли 
я фактично виконую свої обов’язки. Може це все було і якось инакше, я не знаю, я 
тільки хочу сказати, що «прибавки» мені не було, за що робити, і я її не дістаю. Це 
все дрібна річ, я подаю Вам  це не для якогось спору, а просто як справку, та й годі.

От за иншу справу, порушену Вами в листі, я таки хочу сказати Вам, що тут Ви 
мене не зрозуміли, чи що: у відповідь на те, що я писав Вам про наше співжиття в 
Добожиховицях, як про нагоду для мене пізнати зблизька Вас як людину добру і 
гуманну, Ви немов образились і кажете, що це «обивательщина». Може це по Ва-
шому й «обивательщина», а от я надаю сьому найбільшу вагу: для мене, коли лю-
дина добра, коли вона любить живих людей, се – головне. Коли вона любить усіх 
своїх бідолашних земляків на вигнанні такими як вони є, з усіма їх вадами і хи-
бами (які й повстали то головне через ненормальні умови емігрантського життя), 
то вона любить і Україну. Ви там скільки ні громите на папері, в листах, і того, і 
другого, кидаєте громи і перуни, а от бідолашного Шляхтиченка45 пожаліли! І так 
було не раз, що я сам бачив. Тому я певен, що й Ваш лист до мене писаний більше 
з пересердя, а зовсім не тому, що ніби то Ви так обурені проти мене! Та й нема, за 
що гніватись: ніде я проти Вас не виступав, і слова поганого про Вас не написав 
ніде, а коли правду сказати – то навпаки: в своїй Історії написав про Вас, як знав 
і умів, добре. Як би можна було, то ще більше і докладніше б написав. І то зовсім 
не з якоїсь «лести», бо нема мені чого до Вас льститись, а по правді, бо так воно 
дійсно було, і заслуг Ваших нема чого зменшувати або скривати. 

Ви пишете, що хочете викликати мене на діспут про походження Руси. Дуже 
радо згожуюсь на Ваш заклик. Тільки раніше як в марті не можу стати до бою, 
мушу попереду добре підготовитись на такий діспут треба йти з солідними ар-
гументами, простудіювавши справу. А тепер у мене зовсім нема часу до того. От 
в лютому як настане перерва між семестрами, не буде лекцій, та я візьмусь за це 
діло. Я вже почав потроху студіювати літопис, спеціаяльно винотовуючи всі ви-
падки вживання слов «Русь»,  «руськая земля» і т. д. Але треба переглянути не 
тільки наш літопис, але й північні, особливо новгородські. Та й що кельтів, то хо-
тів би я заглянути до спеціяльної літератури про кельтів, адже певно істнує, осо-
бливо на французькій мові, відповідна література. Взагалі треба підготовитись, 
бо інтерес лежить не в тім, щоб споритись і «побити» свого опонента, а в тім, щоб 
наблизитись до історичної правди.

В кінці місяця надіюсь задержатись у Празі довший час, яких пару тижнів, 
тоді, може, побачимось та й поговоримо.

Як що і в цім моїм листі до Вас буде Вам дещо не до вподоби, то не сердьтесь 
на мене – їй Богу, писав без усякого наміру Вас уразити.

Щиро Вас поважаючий
    Д. Дорошенко (підпис)

ЦДАВОВУ. – Ф. 3695 (Шелухин Сергій Павлович). – Оп. 1. – Спр. 238. – Арк. 100–103. Автограф. Оригінал.

5.
21. ХІІ. 1931.

Praha – Břevnov
Clam – Martinicova, 700.
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Високоповажний 
Сергій Павлович!

Я з великою охотою прийду на Ваш виклад і послухаю, як Ви будете розбивати норман-
ську теорію. Будьте ласкаві, сповістіть лиш, коли саме й де Ваш доклад відбудеться.

Хочу тільки подати до Вашої уваги ось що: те, що надруковано в «Bulletin 
d’information»46, не є ніякою моєю статею; моя статя (підкр. Д.І. Дорошенка  –  
Д.Б.) надрукована по німецьки в т.3  «Abhandlungen» Укр[аїнського] Наук[ового] 
Ін[ститу]та в Берліні47, і я одночасно з цим листом посилаю Вам відбитку тієї 
статті. Там Ви знайдете автентичний виклад моїх думок і – головно – примітки і 
вказівки на літературу (підкр. Д.І. Дорошенка – Д.Б.). За ту статю я й відповідаю.

Що до французького тексту, то в мене ще влітку було взято дозвіл на переклад 
(підкр. Д.І. Дорошенка – Д.Б.), тимчасом зроблено не переклад, а виклад, реферат, 
та ще й випущено всі пóклики (наголос Д.І. Дорошенка – Д.Б.) на літературу. При-
чім зовсім не зазначено, звідки статю взято, і так виглядає, ніби то я написав її 
спеціяльно для того «Бюлетеня». Одже прошу Вас виходити не з французького 
реферату, а з німецького оригіналу, за який я тільки й відповідаю.

Я прошу вибачення, що не вислав Вам відбитки своєї статі раніше, я це й мав 
на увазі зробити, але за ріжним клопотом і метушнею при переїзді забув – кому 
я вже вислав, а кому ні.

Наталія Мих[айлівна] сердечно вітає Вас і Любов Миколаєвну. Прошу передати 
високоповажній Любові Миколаєвні низенький уклін і привіт також і від мене. 

З правдивою до Вас повагою
     Д. Дорошенко (підпис)

ЦДАВОВУ. – Ф. 3695 (Шелухин Сергій Павлович). – Оп. 1. – Спр. 10.– Арк. 5–5зв. Автограф. Оригінал.

6.
1/ І. 1932.

Praha – Břevnov
Clam – Martinicova, 700.

Високоповажний 
Сергій Павлович!

Прочитавши Вашого листа з дня 24. ХІІ., я хотів би перш за все зауважити, що 
Ви, здається мені, не зрозуміли завдань і характеру моєї статті в «Abhandlungen»48  
і тому весь час б’єте, як то кажуть, не по конях, а по голоблях. Не знаю, може я й 
справді не вмію ясно висловлюватись, але ж з моєї статі мусить же бути видко, що 
метою в мене зовсім не було обороняти чи популяризувати норманську теорію, а 
зовсім инше: я хотів спробувати запропонувати усунути ту плутанину в терміно-
логії, яка існує й досі в німецькій науковій літературі й яка веде до того, що нашу 
Київську Русь вважають за «Russland»49, наше Слово о полку – за твір «російської 
літератури» і т. д. Я вважаю, що давно пора рішуче виступити проти цієї плута-
нини, на якій грають усі наші противники і яка зрештою приводить до того, що 
багато німців і взагалі чужинців вірять, ніби то український народ «вигадано» в 
ХІХ. ст. («німецька інтрига» – на-виворот), ніби то за нами нема ні історії, ні тра-
диції, ні стародавньої культури.

По-друге – я хотів на прикладах показати, що й назва «Україна» не «вигадана» 
в ХІХ. cт., а була в загальному вжитку вже в  17–18. ст., як серед самих українців, 
так і у чужинців. Що значить при тім слово «Україна», чи «край», чи «окраїна», 
чи що собі хочете, це грає зовсім другорядну ролю, бо не в тім сила, що воно зна-
чить, а в тім, що й сам народ і чужинці приняли її до загального вжитку.

Не збирався я зовсім обороняти норманську теорію – просто тому, що не вва-
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жаю себе за-для цього компетентним. Знати всі чужі аргументи pro і contra, це ще 
не значить, що маєш право рішати так чи инакше спірне питання; треба мати свої 
власні аргументи. А справа стоїть тепер так, що за-для цього треба бути або спе-
ціялістом – археологом, або спеціялістом – мовознавцем. Я не є ні тим, ні другим, 
а в обсягу історії моя спеціяльність є історія Укр[аїнської] Козацької Держави 
XVII – XVIII віків, одже рішати (підкр. Д.І. Дорошенка – Д.Б.) питання про похо-
дження Руси не вважаю себе в праві. Мені норманська теорія здається найбільш 
науково обґрунтованою, от я і додержуюсь її. Коли хто так само науково доведе 
якусь иншу теорію і ця інша теорія буде визнана авторитетними для мене фахов-
цями, то й я до неї пристану. Чи ж я заприсягся бути «норманістом»?

Ясна річ, що не з таких статей, як моя, мають німецькі вчені інформуватись 
про норманську теорію або про походження Руси взагалі. Істнує на те спеціяльна 
література, в якій і німці мають свій неостанній голос. Смішно було б мені пре-
тендувати, щоб в статі, яка має своє особливе завдання (про що я тільки що казав) 
і в якій усього 20 сторінок, було виложено таку складну справу, як походження 
Руси, варяжське питання і т. д.

Взагалі я вважаю, що в цих питаннях щось нове (підкр. Д.І. Дорошенка – Д.Б.) 
можуть принести лиш якісь нові відкриття в обсягу археології або знахідки 
якихсь невідомих досі текстів, але тут, повторюю, перший голос мають археоло-
ги й історики мови. Додам до цього, що такі питання, як походження Руси, участь 
варягів в заснуванні нашої держави або-що, – мають тепер50, на мою думку, лиш 
чисто академічне значіння. Інтереси «національного добра», які Ви згадуєте у 
Вашім листі з дня 9/ХІІ. (можна думати, що Ви цим хочете сказати, що Ви їх бо-
роните, а я, мовляв, їм шкоджу!) тут ні при чім. Чи так, чи сяк вирішимо питання 
про варягів, національні інтереси від цього не виграють, ані щось згублять.

Не зовсім зрозуміла мені Ваша іронія що до того, що я надаю велике значіння 
«літературі та чужим голосам». Та ж Ви самі йдете за «чужими» голосами, принай-
мні ж тими, які Ви вважаєте й імовірні! Та й звичайно в науці так буває. Назвіть мені 
вченого, який би не слухав зовсім «чужих голосів», я все відкрив і видумав сам!

На останку кілька слів про «диспут», як Ви пишете. У листі з дня 9.ХІІ. Ви пи-
сали, що збіраєтесь виступити з докладом (підк. Д.І. Дорошенка – Д.Б.), в якому, 
кажете, Ви беретесь довести, що «норманська теорія не має за себе ні єдиного но-
вого аргументу», та що моя інтерпретація слова «Вкраїна» є противною науковій 
інтерпретації і т. д. Я відповів, що прийду на Ваш доклад і з охотою послухаю, як 
Ви розбиваєте норманську теорію. Тепер Ви пишете про якусь «самооборону», так 
наче я на Вас нападаю, або-що! І кажете про диспут (підкр.Д.І. Дорошенка – Д.Б.). 
З ким? Коли Ви маєте на думці мене, то майте на увазі, що я зовсім не збіраюсь ви-
ступати в ролі офіціяльного опонента, – бо як я старався зясувати вище, не вважаю 
себе компетентним виступати як учений, в таких питаннях, в яких не являюсь спе-
ціалістом. Розуміється, в тих справах, які лежать в обсягу моєї компетенції, я, як 
що мені дано буде голос, дуже радо буду говорити, по скільки почую таке, з чим я 
не погоджуюсь або таке, що на мою думку, треба инакше зясувати або доповнити.

Одже жду коли прийде оповістка про Ваш доклад і прийду туди – не як офіці-
яльний опонент, а як звичайний гість!

Тимчасом – бувайте здоровенькі!
Любові Миколаєвні будь-ласка передавайте від мене низенький уклін і привіт. 

Нат[алія] Мих[айлівна] сердечно вітає Вас обох.
Щиро Вас поважаючий

    Д. Дорошенко (підпис)
ЦДАВОВУ. – Ф. 3695 (Шелухин Сергій Павлович). – Оп. 1. – Спр. 10. – Арк. 2–3зв. Автограф. Оригінал.
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Огляд української історіографії. Державна школа: Історія. Політологія. Право.  –  К., 
1996. – С. 223–255; Оглоблин О. З листів Дмитра Дорошенка до Олександра Оглоблина 
// Український історик. – 1965. № 3–4 (7–8). С. 84–88; 1966. № 1–2 (9–10). – С.102–106; 
Заруба В.М. Листи Дмитра Дорошенка до Дмитра Яворницького  //  Архіви України. 
– 1991. – № 4. – С. 45–50; Пиріг Р.Я., Бурім Д.В. З епістолярної спадщини Дмитра До-
рошенка: листи до Євгена Вирового // Студії з архівної справи та документознавства. 
– К., 1996. – Том 1. – С. 141–152; Соловйова В.В. Український посол у Німеччині барон 
фон Штейнгель та його листи до Д. Дорошенка  //  Вісник Київського національного 
лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія» Вип. 7–8 / Гол. ред. 
Ю.І. Терещенко.  – К.,  2003. – С.  108–119; окремі листи Д. Дорошенка до К. Студин-
ського опубліковані в кн.: У півстолітніх змаганнях: Вибрані листи до Кирила Студин-
ського (1891–1941). – К., 1993. – 768 с. та ін.

3 Шелухин Сергій Павлович (1864–1938) – правознавець, історик, політичний і дер-
жавний діяч, письменник. Член Української Центральної Ради, генеральний суддя 
УНР, міністр судових справ УНР. В період гетьманату – член Державного Сенату та 
голова української делегації на переговорах з РРФСР. За Директорії  –  виконуючий 
обов’язки міністра юстиції та член української делегації на Паризькій мирній кон-
ференції  (1919).  Після поразки українських визвольних змагань на еміграції в Чехо-
Словаччині. Професор, декан і проректор Українського вільного університету в Пра-
зі; професор Українського педагогічного Інституту ім. Драгоманова в Празі. Автор 
праць з історії українського права та історії України.

4 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в місті 
Києві. – Ф. 3695 (С. Шелухин). – Оп.1. – Спр.238 Листи від Демченко, Денисенко, Доро-
шенко, Дмитренко, Зеркаль, Ісаєвич та інших осіб на літери «Д–З–І» та Справа 10 Дру-
кований матеріал та листування з Д. Дорошенком стосовно питання назви «Україна».

5 В справах фонду 3695 зберігаються ще кілька поштових карток з привітаннями 
до свят, надісланих Д. І. Дорошенком С. П. Шелухину.

6 Умовно, можна сказати, що листування належить до берлінського періоду життя 
і діяльності вченого, коли Д. І. Дорошенко обіймав посаду директора Українського 
наукового інституту  (1926–1931 рр.). Перший з наведених листів датований 1924 ро-
ком, коли розпочалася організаційна робота по створенню Українського наукового 
інституту в Берліні, а останній лист – січнем 1932 року, коли професор Д. І. Дорошен-
ко в силу ряда причин був змушений залишити посаду директора Інституту й по-
вернувся до Праги. Детально див.: Бурім Д.В. Науково-організаційна, викладацька та 
дослідницька діяльність Д.І. Дорошенка в перший період існування Українського на-
укового інституту в Берліні  (1926–1931 рр.)  //  Наукові записки. Інститут української 
археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (далі  –  ІУАД 
НАНУ). Зб. праць молодих вчених та аспірантів. – К., 1997. – Том 2. – С. 491–511; Його 
ж. Педагогічна та науково-дослідницька діяльність Д.І. Дорошенка в українських 
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вищих учбових закладах та наукових установах у Празі  //  Вісник Київського дер-
жавного лінгвістичного університету. Дослідження молодих вчених. Серія: «Історія, 
економіка, філософія». Вип. 1. Ч. 1. Збірник наукових праць кафедри історії України / 
Відп. ред. Ю.І. Терещенко. – К., 1997. – С. 121–145.

7 Борщак Ілля Львович (1895–1959), український громадський діяч, історик, літера-
турознавець, публіцист. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка. Учас-
ник українських визвольних змагань. У 1918–1919 рр. – старшина Армії УНР. Секре-
тар української делегації на Паризькій мирній конференції 1919–1920 рр. На еміграції 
у Франції (Париж). Один з засновників Союзу українських громадян у Франції. Про-
фесор Національної школи живих східних мов у Парижі. Директор Архіву україн-
ської еміграції у Франції. Видавець наукового журналу «Україна». Автор наукових 
праць з історії України, українсько-французьких відносин та історії літератури.

8 Йдеться про працю Д. І. Дорошенка Огляд української історіографії (Прага, 1923; 
перевидання: К., 1996).

9 Gratis. З латинської мови: безкоштовно.
10 «Науковий збірник», наукове видання Українського вільного університету в Празі.
11 Лащенко Ростислав Митрофанович  (1878–1929),  учений-правознавець, історик 

права, громадський і політичний діяч. На еміграції у Чехо-Словаччині. Професор 
Українського вільного університету в Празі та Української господарської академії в 
Подєбрадах. В листі йдеться про роботу Р. Лащенка «Лекції по історії українського 
права. Частина І. Княжа доба» (Прага, 1923), «Лекції по історії українського. Частина 
ІІ. Литовсько-польська доба» (Прага, 1924).

12 Дністрянський Станислав Северинович (1870–1935), учений-правознавець, гро-
мадський і освітній діяч. Закінчив юридичний факультет Віденського університету. 
Професор цивільного права Львівського університету у 1901–1918 роках. У 1907–1911 
роках  –  депутат Парламенту Австро-Угорщини. Професор та ректор Українського 
вільного університету в Празі. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка 
та член Всеукраїнської академії наук. Автор ґрунтовних праць з теорії права, зокрема 
цивільного права. Йдеться про роботу С.С. Дністрянського «Загальна наука права і 
політики», яка була видана 1923 року в Празі.

13 Йдеться про: Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – Прага, 1923. – 221 с.
14 Грушевський Михайло Сергійович  (1866–1934), історик, організатор української 

науки, громадсько-політичний та державний діяч. У  1897–1913  роках  –  голова На-
укового товариства імені Шевченка. Засновник Українського наукового товариства 
в Києві. Голова Української Центральної Ради (27 березня 1917 р. – 29 квітня 1918 р.). 
У 1919 році емігрував до Відня (Австрія), де очолював Соціологічний інститут. 1924 
року повернувся в Україну. Академік АН УРСР та АН СРСР. Автор ґрунтовних на-
укових праць з історії України, історії української літератури.

15 Йдеться про те, що організаційними питаннями Українського вільного універ-
ситету в Празі опікувалося Міністерство закордонних справ Чехо-Словаччини.

16 Audiatur et altera pars. З латинської мови: варто послухати й іншу сторону.
17 Колесса Олександр Михайлович  (1867–1945),  літературознавець, мовознавець, 

фольклорист, громадський та політичний діяч. Навчався у Львівському, Чернівецькому 
та Віденському університетах. Проф. Львівського університету у  1898–1918  рр., Ві-
денського університету у 1920–1921 рр.; Карлового університету в Празі у 1923–1939 
рр. Один із засновників Українського вільного університету, його професор, перший та 
кількаразовий ректор.

18 Андрієвський Опанас Михайлович  (1878–1955),  український державний і полі-
тичний діяч, юрист. Разом з Ю. Коллардом, Д. Антоновичем, М. Русовим, Б. Камін-
ським, О. Коваленком та ін. став співзасновником Революційної Української Партії. 
Від грудня 1917 р. – член Української партії соціалістів-самостійників. 14 листопада 
1918 року разом з В. Винниченком, Ф. Швецем, С. Петлюрою, А. Макаренком увійшов 
до складу Директорії Української Народної Республіки. Після поразки українських 
національно-визвольних змагань  1917-1921 рр. жив у Чехо-Словаччині та Австрії. В 
1920-х рр. входив до складу емігрантських політичних організацій – Всеукраїнської 
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Національної Ради, Українського Центрального Комітету та ін. В 1928–1929 рр. разом 
з Андрієм Макаренком і Федором Швецем організував Українську Національну Раду 
за кордоном. Професор Українського вільного університету в Празі. 

19 Галл Анонім (Gall Anonim) (кінець ХІ – початок ХІІ ст.), історіограф польського 
князя Болеслава ІІІ Кривоустого. Автор найдавнішої польської хроніки, присвяченої 
діяльності польських князів і королів з династії Пястів. Хроніка Галла Аноніма  –  
джерело з вивчення міждержавних відносин Польщі й Київської Русі в ХІ – ХІІ ст. 
доби Болеслава І, Болеслава ІІ, Казимира І та ін.

20 Болеслав ІІІ. Кривоустий (1085–1138), польський князь з  1102 р. із династії Пяс-
тів. Вів війни зі «Священною Римською імперією германської нації». Був прихиль-
ником союзницьких відносин із Київською Руссю. 1103 р. встановив союз з великим 
князем київським Святополком Ізяславовичем. 

21 Володимир Святославич  (958? – 1015), руський державний і політичний діяч з 
варязької династії Рюриковичів, князь новгородський  (958–980),  великий князь Ки-
ївський (980–1015).

22 Болеслав І. Хоробрий (967–1025), польський князь від 992 р. і король з  1025 р. із 
династії Пястів. Старший син князя Мєшка І. Об’єднав країну по смерті батька.

23 Ярослав Мудрий Володимирович (бл. 983–1054), Ростовський князь (987–1010), Новго-
родський князь (1010–1034), Великий князь Київський (1016–1018, 1019–1054), святий.

24 Войцех Кентржинський (Кентжинський), Wojciech Kętrzyński (1838–1918), поль-
ський історик, директор бібліотеки Оссолінських у Львові. Народився у Східній Прус-
сії в родині прусського офіцера. З 1859 р. навчався в університеті в Кеніґсберзі. Під час 
варшавського повстання 1863 р. брав участь у таємній студентській організації в Кеніґ-
сберзі, звідки перевозив таємні папери до Вільна. У 1864 р. арештовано й засуджено за 
транспортування зброї до російського кордону. Після звільнення поновився в універси-
теті і в грудні 1864 р. захистив докторську дисертацію. У 1868 р. переїхав до Курніка, 
де працював у бібліотеці Замойських. У 1873 р. почав працювати секретарем у біблі-
отеці Оссолінських у Львові, з 1876 р. до своєї смерті – директор цієї книгозбірні. За-
ймався науково-дослідницькою роботою, зокрема уклав докладний тритомний каталог 
рукописів бібліотеки  (1880–1898). Праці: «Die Sygier» (1868); «Nazwy miejscowe Prus 
zachodnich,  wschodnich i  Pomorza» (1879);  «Katalog rękopisów bibljoteki  Ossolińskich» 
(1881–1886) та ін. Йдеться про роботу В. Кентржинського: Ketrzynski W. Niektore uwagi 
о autorze i tekscie najdawniejszej kroniki polskiej (RAU, h. 1910, LIII).

25 Роман Ґродецький,  Roman  Grodecki  (1889–1964),  польський історик, професор 
Ягеллонського університету в Кракові, член Польської академії наук та мистецтв. 
У  1907–1912  рр. у Ягеллонському університеті вивчав історію, археологію, філосо-
фію, географію та інші науки. Докторську дисертацію захистив у 1918 р. з економіч-
ної історії польських князівських маєтків ХІІ ст. Працював у Краківському архіві 
давніх актів. У  1922  р. став професором і керівником кафедри економічної історії 
епохи середньовіччя Ягеллонського університету. Після  1945  р. керував кафедрами 
суспільно-економічної історії  (1945–1952),  історії феодальної Польщі  (1952–1957)  та 
історії Польщі до XV ст. (1957–1960). Йдеться про роботу Р. Гродецького: Grodecki R. 
(Anonim t. zw.) Gall. Krakow, 1923.

26 Дорошенко Наталія Михайлівна  (1888–1970),  уроджена Васильченко, дружина 
Дмитра Івановича Дорошенка, драматична актриса, громадська та театральна діяч. 
Закінчила Київську музично-драматичну школу М. Лисенка, організовувала народні 
театри в Києві, Катеринославі та ін. містах. В  1917–1918 рр. член Театральної ради в 
Києві; одна з організаторів Державного драматичного театру. З  1920 р. на еміграції. 
Виступала як декламатор, створила українські драматичні студії в Празі й Варшаві.

27 Шелухина Любов Миколаївна, дружина Шелухина Сергія Павловича, уроджена 
Рігельман.

28 Чикаленко Євген Харлампійович (1861–1929), визначний громадський діяч, благо-
дійник, меценат української культури, агроном, землевласник, видавець, публіцист. 
Один з засновників Товариства українських поступовців. Активний учасник україн-
ських визвольних змагань. Член Центральної Ради. З  1919  р. на еміграції в Польщі, 
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пізніше – в Чехо-Словаччині. Співробітник Української господарської академії в По-
дєбрадах. 

29 Левицький Модест Пилипович  (1866–1932),  український письменник, мовозна-
вець, перекладач, педагог, лікар, дипломат, громадський і політичний діяч. Один 
із засновників Української радикальної партії (згодом  –  Українська радикально-
демократична партія). Активний діяч «Просвіти». Учасник українських визвольних 
змагань. У  1917–1918  рр.  –  головний санітарний лікар залізниць України. Радник, 
пізніше  –  голова Української дипломатичної місії у Греції. На еміграції в Чехо-
Словаччині. Викладав в Українській господарській академії в Подєбрадах.

30 Вілінський Олександр Валер’янович  (1872–1928),  український громадський діяч, 
відомий інженер, учений. Член Товариства українських поступовців. Член Україн-
ського наукового товариства в Києві. Один із засновників Української Центральної 
ради і дипломат. Професор Української господарської академії в Подєбрадах. 

31 Шемет Сергій Михайлович  (1875–1957),  громадський і політичний діяч. Один 
з засновників Української партії хліборобів-демократів. З  1919  р. в еміграції в Ав-
стрії. Активний діяч монархістського руху. Один з засновників Українського союзу 
хліборобів-державників  (1920).  Співроб. журналу «Хліборобська Україна»  (1920–
1925) та ін. гетьманських видань. Особистий секретар гетьмана П. Скоропадського та 
член Ради Присяжних. На еміграції у Тарнові, Відні, Берліні, Парижі, Австралії.

32 Мірчук Іван  (1891–1961),  український філософ, історик культури, громадський 
діяч. Дійсний член НТШ. Від  1919 року – в еміграції у Відні (Австрія), Празі (Чехо-
Словаччині), Берліні (Німеччина), Мюнхені (Німеччина). Професор Українського 
вільного університету в Празі та Мюнхені. Дійсний член Українського наукового 
інституту в Берліні та його директор у  1931–1945 рр. Член-кор. Баварської Академії 
Наук, член Східноєвропейського ін-ту в Мюнхені, Інституту з вивчення СРСР.

33 Лотоцький Олександр Гнатович  (1870–1939),  український державний і громад-
ський діяч, письменник, історик і публіцист. Закінчив Київську духовну академію. 
У 1900–1917 рр. працював урядовцем державного контролю в Києві, Петербурзі. На-
лежав до петербурзького осередку Товариства українських поступовців. У  1917  р. 
був одним з ініціаторів створення Української національної ради в Петербурзі. Під 
час Першої світової війни обіймав посаду губернського комісара окупованих росій-
ськими військами Буковини і Покуття. У вересні – листопаді  1917  р. – генеральний 
писар Центральної Ради. У січні – квітні  1918  р. був Державним контролером УНР. 
У жовтні 1918 р. – січні 1919 р. міністр віросповідань Української Держави та УНР. У 
січні 1919 – березні 1920 рр. надзвичайний посол УНР в Туреччині. В еміграції жив у 
Австрії, Чехо-Словаччині, Польщі. Професор Українського вільного університету в 
Празі  (1922–1928 рр.), проф. Варшавського університету, засновник і перший дирек-
тор Українського наукового інституту в Варшаві  (1930–1938 рр.). Заступника голови 
екзильного уряду Української народної республіки і міністр внутрішніх справ. 

34 Йдеться про доповідь Д.І. Дорошенка «Die Namen „Rus“, „Rußland“ und „Ukraine“ 
in ihrer historischen und gegenwärtigen Bedeutung» («Назви «Русь», «Росія» та «Украї-
на» в їхньому історичному та сучасному значенні»)

35 Йдеться про роботу С.П. Шелухина «Назва «Україна» у географів». Відень, 1921.
36  Дописано Д. І. Дорошенком в кінці сторінки: «*до речи: ні про який такий союз 

я нічого не знаю. Питав тепер спеціяльно: ні, кажуть, не було, нема та й не може бути 
ніякої спілки, ніякого союза між цими двома протилежними напрямками!»

37 Детально про український гетьманський рух в еміграції та участь у ньо-
му Д.І.Дорошенка див.: Маркусь В. Гетьманський рух  //  Енциклопедія україноз-
навства. Словникова частина. Доповнення.  –  Париж, Нью-Йорк,  1995.  –  С.  17–20;  
Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-
політичне явище. – К., 1994. – 259 с.; Піскун В.М. Політичний вибір української емі-
грації  (20-і роки ХХ століття).  –  К., Нью-Йорк,  2006. – 671 с.; Українська еміграція 
1919–1945: Документи і матеріали / Упор.: В.С. Лозицький та ін. – К., 2008. – 928 с. + 
16 с. іл.; Бурім Д. В. Два погляди на історію конфлікту 1930–1931 рр. в Українському 
науковому інституті в Берліні  //  Наукові записки. Зб. праць молодих вчених та аспі-
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рантів. ІУАД НАНУ. – К., 1997. – Т. 2. – С. 474–490; Його ж. Д. І. Дорошенко та укра-
їнський гетьманський рух в еміграції  //  Наукові записки. Зб. праць молодих вчених 
та аспірантів. ІУАД НАНУ. – К., 1999. – Том 3. – С. 445–462; Його ж. До історії кон-
флікту  1930–1931  рр. в Українському науковому інституті в Берліні: листи Дмитра 
Дорошенка та Олександра Скорописа-Йолтуховського до голови НТШ у Львові Іва-
на Раковського  //  Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: 
Наукові доп. Всеукраїнської конференції  (19–20  листопада  1996  р.): у  2-х ч.  /  Упор.: 
В.П. Ляхоцький, І.Б. Матяш. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 268–279 та ін.

38 Липинський Вячеслав Казимирович (1882–1931), видатний український політич-
ний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватиз-
му. Один із організаторів Української демократично-хліборобської партії. За гетьманату 
– посол України в Австрії. Після поразки українських визвольних змагань на еміграції. 
Активний діяч та ідеолог українського монархістського руху. Один з засновників Укра-
їнського союзу хліборобів-державників (1920). Основний ідеологічний твір В. Липин-
ського, в якому були викладені основні принципи українського монархізму «Листи до 
братів-хліборобів». Вперше «Листи до братів хліборобів» були надруковані у  1920–
1925 рр. у виданні «Хліборобська Україна», ред. якого був В. Липинський.

39 Йдеться про конфлікт 1930-1931рр. між В. Липинським та гетьманом П.Скоропадським.
40 Йдеться про гетьмана П. Скоропадського.
41 Дописано Д.І. Дорошенком в кінці сторінки: «також і відносин особистих».
42 Український вільний університет в Празі. Український вищий навчальний за-

клад заснований 1921 р. у Відні; того ж року УВУ було перенесено до столиці Чехо-
Словаччини Праги, де він діяв до кінця Другої світової війни; з 1945 р. по теперішній 
час УВУ діє у Мюнхені. Про діяльність УВУ детально див.: Віднянський С.В. Засну-
вання та діяльність Українського вільного університету – першої української високої 
школи за кордоном (1921–1945) // Український історичний журнал. – 1993. – № 11–12. 
– С. 41–54; Його ж. Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції в Че-
хословаччині: Український вільний університет  (1921–1945).  –  К.,  1994.  –  84 с.; На-
ріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома сві-
товими війнами. – Прага, 1942. – Ч. 1. – С. 119–136; Український вільний університет. 
Короткий огляд. – Мюнхен, 1958; Ульяновська С., Ульяновський В. Українська наукова і 
культурницька еміграція в Чехо-Словаччині між двома світовими війнами // Українська 
культура: Лекції за ред. Дмитра Антоновича. – К., 1993. – С. 477–497 та ін.

43 Український науковий інститут в Берліні(УНІ). Український науково-дослідний 
інститут, заснований  1926  року заходами Гетьмана П. Скоропадського. Діяв у 
1926–1945 рр. У  1926–1931  рр. директором УНІ в Берліні був професор Дмитро 
Дорошенко, у  1932–1945  рр.  –  професор Іван Мірчук. Про діяльність УНІ в Берлі-
ні детально див.:  Doroschenko  D.  Das  Ukrainische  Wissenschaftliche  Institut  in  Berlin  
//  Mitteilungen  des  Ukrainischen  Wissenschaftlichen  Institutes  in  Berlin.  –  1927.  –  Heft  
1. – S. 37–48; Doroschenko D. Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin (Die 
wissenschaftliche Tätigkeit des Institutes in den akademischen Jahren 1926/27 – 1927/28 // 
Mitteilungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin. – 1928. – Heft 2. – 
S. 63–68; Kumke, Carsten Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin: Zwischen 
Politik und Wissenschaft // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. – 1995. – Bd. 43. – Heft 
2. – S. 218–253; Voigt, Gerd Das ukrainische wissenschaftliche Institut in Berlin 1926–1945 
// Zur Ukrainepolitik des deutschen Imperialismus. – Jena, 1969. – S. 118–156; Golczewski, 
Frank  Deutsche und Ukrainer. 1914–1939. – Paderborn; München; Wien; Zürich, 2010. – 
1085 S.; Наріжний С. Вказана праця. – С. 210–219; Яріш В., Сулима М. та ін. Українці 
в Берліні. 1918–1945. Пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя і діяльності 
українців у Берліні з нагоди З’їзду 5-го вересня  1981 р. в Шератон готелі в Торонто, 
Канада. / Ред.: Верига В. – Торонто, 1996. – 256 с.; Бурім Д. В. Науково-організаційна, 
викладацька та дослідницька діяльність Д.І. Дорошенка в перший період існування 
Українського наукового інституту в Берліні (1926–1931 рр.) //  Наукові записки. ІУАД 
НАНУ. Зб. праць молодих вчених та аспірантів. – К., 1997. – Т. 2. – С. 491–511; Його 
ж. Два погляди на історію конфлікту  1930–1931  рр.... С.  474–490; Його ж. Д. І. До-
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рошенко та український гетьманський рух в еміграції  //  Наукові записки. Зб. праць 
молодих вчених та аспірантів. ІУАД НАНУ. – К., 1999. – Т. 3. – С. 445–462; Його ж. 
До історії конфлікту 1930–1931 років в Українському науковому інституті в Берліні: 
листи Дмитра Дорошенка та Олександра Скорописа-Йолтуховського до голови НТШ 
у Львові Івана Раковського // Українське архівознавство... – С. 268–279 та ін.

44 Audiatur et altera pars. З латинської мови: варто послухати й іншу сторону.
45 Доктор М. Шляхтиченко працював на посаді секретаря деканату правничого 

факультету Українського вільного університету в Празі.
46 Йдеться про видання Le problème de l’Est Européen. La Pologne, la Russie et l’Ukraine 

// Bulletin d’information. – Genève. – 1931. «Бюлетеннь» зберігається у ЦДАВОУ в місті 
Києві. – Ф. 3695 Шелухін Сергій Павлович. – Оп.1. – Спр. 10 Друкований матеріал та 
листування з Д. Дорошенком стосовно питання назви «Україна». – Арк. 7–46.

47 Йдеться про статтю Д. І. Дорошенка: Doroschenko D. Die Namen „Rus“, „Rußland“ 
und  „Ukraine“  in  ihrer  historischen  und  gegenwärtigen  Bedeutung  //  Abhandlungen  des  
Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes Berlin. – 1931. – Band III. – S. 3–23. Див. та-
кож: ЦДАВОУ в місті Києві. – Ф. 3695 Шелухін Сергій Павлович. – Оп.1. – Спр. 10 
Друкований матеріал та листування з Д. Дорошенком стосовно питання назви «Украї-
на». – Арк. 47–68.

48 Йдеться про статтю Д. І. Дорошенка: Doroschenko D. Die Namen „Rus“, „Rußland“ 
und „Ukraine“ in ihrer historischen und gegenwärtigen Bedeutung ...

49 «Russland». З німецької мови: Росія.

Бурім Дмитро. Наука і політика в житті української еміграції: Дмитра До-
рошенка до Сергія Шелухина (до  130-ліття з дня народження професора Дмитра 
Дорошенка)

В публікації розглядається листування українського історика, громадсько-
політичного й державного діяча Дмитра Дорошенка з відомим українським право-
знавцем, політичним і державним діячем Сергієм Шелухиним, яке зберігається в 
Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України в місті 
Києві.

Ключові слова: українська еміграція, Український науковий інститут в Берліні, 
Український вільний університет в Празі, Дмитро Дорошенко, Сергій Шелухин

Бурим Дмитрий. Наука и политика в жизни украинской эмиграции: Письма 
Дмитрия Дорошенко Сергею Шелухину (к 130-летию со дня рождения профессора 
Дмитрия Дорошенко) 

В публикации рассматривается переписка украинского историка, общественно-
политического и государственного деятеля Дмитрия Дорошенко с известным укра-
инским правоведом, политическим и государственным деятеле Сергеем Шелухиным, 
которая хранится в Центральном государственном архиве высших органов власти и 
управления Украины в городе Киеве.

Ключевые слова: украинская эмиграция, Украинский научный институт в Берли-
не, Украинский свободный университет в Праге, Дмитрий Дорошенко, Сергей Ше-
лухин

Burim Dmytro. Science and policy in the Ukrainian immigrants’ life: Letters from 
Dmytro  Doroshenko  to  Serhiy  Sheluhyn  (to  130th  Anniversary  of  Professor  Dmytro  
Doroshenko)

Correspondence  of  the  Ukrainian  historian,  public  and  political  fi gure Dmytro 
Doroshenko with the Ukrainian lawyer, public and political fi gure Serhiy Sheluhyn located 
in Central State Archive of Supreme Organs of Power and Management of Ukraine in Kyiv 
is analyzed.

Key words: the Ukrainian émigrés, the Ukrainian Free University in Praha, the Ukrainian 
Scientifi c Institute in Berlin, Dmytro Doroshenko, Serhiy Sheluhyn
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Чучман Христина Юліанівна – завідувач сектором історико-етнографічного архіву в ме-
моріальному архіві Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара"

Чучман Х., 2012. 

УДК 930.25:77:069

ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ МІСТО
в історико-етнографічному
фотоархіві Івана Гончара 

Христина ЧУЧМАН

Впродовж життя Іван Макарович Гончар, поряд з творами народного мисте-
цтва, предметами традиційного побуту та стародруками, збирав світлини, які від-
творюють життя, творчість і побут українського населення практично всіх регіо-
нів України, в тому числі, Західної України. Тисячі зібраних світлин увійшли до 
укладеного ним у  1970-1980-х рр. вісімнадцятитомного історико-етнографічного 
мистецького альбому «Україна та Українці», який зберігається у Меморіальному 
архіві Івана Гончара і є важливою частиною історико-етнографічного фотоархіву 
митця. Центру західної України  – Галичині був присвячений один із томів, який 
складається із  126 аркушів, на яких розміщено  440 світлин  [1].  Великий інтерес 
мистецтвознавців, етнографів, працівників музеїв і видавців до альбому і розрізне-
них світлин, зібраних І.М. Гончаром, широке використання світлин у виставковій 
та експозиційній діяльності музею, свідчить про значимість фотоархіву Івана Гон-
чара та актуальність його дослідження. Популяризації фотоархіву митця сприяло 
видання впродовж  2006–2007  років окремих томів альбому й книги:  «Україна й 
Українці: історико-етнографічний мистецький альбом Івана Гончара (Галичина, 
Буковина)», до якої увійшов том «Галичина». У вступних статтях до виданих книг 
дається загальна характеристика самого альбому [7; с.8-10, 9; с.9-10], аналіз світ-
лин конкретного тому  [9; с.17-19] та їх тематика  [2; с.27]. На особливу увагу за-
слуговує частина фотографій та фоторепродукцій, які залишились поза альбомом, 
і є маловідомими. Серед них 290 фотодокументів є джерелом з історії культурного 
побуту городян сучасних Львівської, Івано-Франківської і Тернопільської облас-
тей. Окремі світлини були опубліковані [12, 14]. Хронологічні рамки світлин: кін. 
ХІХ – середина ХХ ст.

Вивчення культурного побуту західно-українських міщан зумовлене необхідністю 
виявлення особливостей розвитку міської культури в даному регіоні. Завдання дослі-
дження є: розкрити склад і тематичний зміст світлин, які не увійшли до тому “Галичи-
на: Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області» і репрезентують міста озна-
ченого регіону, визначити ступінь і форми відображення в них культурного побуту, 
норм та цінностей міщан в першій половині ХХ ст. На підставі всього вищезазначено-
го виявити історичне значення фотодокументів, що зберігаються, та їх інформаційний 
потенціал як важливої складової Національного архівного фонду України.



За змістом світлини досліджуваного масиву відтворюють культурний побут як 
великих, так і малих міст історичної Східної Галичини. За кількістю світлин із ве-
ликих міст широко репрезентовані Львів і Стрий. Світлини, які стосуються Львова, 
можна умовно розділити на дві великі групи. 1) Світлини, які розповідають про жит-
тя і діяльність відомих культурних діячів Галичини, незалежно від того, мала їхня 
творчість загальноукраїнське чи вузько регіональне значення. Зокрема, постать Іва-
на Франка представлена копіями прижиттєвих фотографій поета, переважно, остан-
ніх років життя. На світлинах 1964 р. зафіксовані автори пам’ятника Каменяреві у 
Львові та мітинг під час відкриття монумента. Життя і творчість співачки зі світо-
вим ім’ям, Соломії Крушельницької, репрезентують переважно копії світлин. Серед 
них 5 світлин зі штемпелем «особиста бібліотека М.І. Головащенка» та 14 світлин 
зі штампом «М. Головащенко». В цій же групі одне фото Соломії Крушельницької 
зі штампом  «FOTO  G.  Magrini  VIAREGGIO  Riproduzione  e  pubblicazione  vietata»  
прекрасної збереженості  [8,  КН-18741]. Наявність на багатьох світлинах іменного 
штемпеля вказує на те, що потрапили вони до Івана Гончара від відомого дослідника 
життя і творчості співачки та упорядника книги про неї, Михайла Івановича Голо-
ващенка [11]. У фотоархіві зберігається фото письменниці 1920-х рр. Ольги Дучи-
мінської, копії фотографій художника Івана Труша з родиною та фото садиби Трушів 
у Львові. Серед фотографій творчих робіт львівських митців акварелі архітектора і 
художника польського походження Єжи Глоговського, який у кінці XVIII – на почат-
ку XIX ст., займаючи протягом 30-ти років посаду інспектора державних новобудов 
у Галичині, малював місцеве населення у традиційному вбранні [13, с.5, с.9].

З львівських сучасників Івана Макаровича в фотоархіві зберігаються оригінали 
фотографій художників Маргіти і Романа Сельських, фото художниці Олени Куль-
чицької та фото її робіт, переважно пейзажів, виконаних у техніці «акватинта», 
оригінали фотографій письменниці Ірини Вільде, мистецтвознавця Олега Сидора 
та історика Івана Крип’якевича. 

Розвиток музичної культури Львова репрезентують фотографії відомих львів-
ських митців. Зокрема, композитора Анатолія Кос-Анатольського і знаменитого, в 
1950-1960-х рр. ХХ ст., тріо бандуристок сестер Байко. Поряд зі світлинами компо-
зитора Миколи Філаретовича Колеси та світлинами з похорону класика українсько-
го музичного мистецтва композитора Станіслава Пилиповича Людкевича, твор-
чість якого припала на ХХ ст., у фотоархіві зберігається світлина, на якій молодий 
Станіслав Людкевич сфотографований серед галичан, полонених російської армії, 
під час їх перебування в Самарканді, в роки Першої світової війни [8, КН-18902]. 
На тлі дерева і юрти, бачимо гурт чоловіків, які сидять і стоять довкола столу, 
розглядаючи карту і читаючи газети. Скраю, ліворуч, стоїть хлопчик – продавець 
газет. Праворуч, з газетою в руках – С.Людкевич. Відомо, що, під час окупації ро-
сійськими військами Галичини, С.Людкевич, як військовослужбовець австрійської 
армії, потрапив у російський полон, з якого повернувся у 1918 році. Під час полону 
у 1915 р. Людкевич перебував, спочатку, в місті Перовськ (нині Кзил-Орда, Казах-
ська РСР), а пізніше в Ташкенті. Тут він працював педагогом співу та гри на фор-
тепіано [6, с.30]. За дослідженнями музикознавців у Перовську й Ташкенті компо-
зитор написав більшість своїх фортепіанних мініатюр. Після 1917р. С.Людкевич 

Західно-українське місто ...                                                                                 115



116                                                                                                 Христина Чучман

повертаючись на батьківщину, був проїздом у Києві, де зустрівся з видатними україн-
ськими композиторами – К. Стеценком та М.Леонтовичем [4, с.23-24].

2) Велика група світлин зі Львова представляє пам’ятки архітектури серед 
яких: оперний театр, вежа Успенської церкви, старовинні брами, їх фрагменти і 
деталі ковальської роботи. Міста Івано-Франківськ і Тернопіль представлені лише 
п’ятьма фотографіями.

Місто Стрий репрезентують кілька десятків одиниць зберігання. Серед них 
зображення діячки кооперативного та громадського руху на Галичині Ольги Ба-
чинської та фотографії портретів українських історичних діячів, виконаних в тех-
ніці різьблення по дереву народним майстром зі Стрия, Осипом Величком [8, КН-
18364-18370]. Інформативними є копії більше як тридцяти листівок з видами міста 
Стрия, 1920-1930-х років. На них зафіксовані сецесійні споруди міста, багатьох з 
яких уже не існує, зокрема, будівля магістрату. На одній з фотографії бачимо місце 
поховання Остапа Нижанківського (1862-1919), священика, композитора, дириген-
та і громадського діяча [8, КН-18381]. Ця багатогранна людина була засновником 
видавництва «Музикальна Бібліотека», диригентом товариства «Боян» у Бережа-
нах, Львові і Стрию, автором «Українсько-руського співаника» (1907 р.), хорових 
творів і сольних пісень на слова Ю. Федьковича і Т. Шевченка, одним із засновни-
ків і директором Крайового Господарсько-Молочарського Союзу (пізніше «Масло-
союз») у Стрию (1907), членом Української Національної Ради ЗУНР [3, с.1760]. 
Автор слів і музики широко відомих і улюблених на Західній Україні колядок: «Бог 
ся рождає» і «Во Вифлеємі нині новина», Остап Йосипович Нижанківський, після 
захоплення Стрия польськими військами був розстріляний 22 травня 1919 року.

Культурний побут, норми і цінності українського населення малих міст репрезенту-
ють світлини, які тематично можна поділити на наступні групи: краєвиди і архітектура 
міст, міська інтелігенція, розвиток культурно-освітніх організацій, народне вбрання.

Особливістю духовного життя населення західної України, в порівнянні з інши-
ми регіонами, є його релігійність, яка збереглася ще з дорадянських часів. У кож-
ному населеному пункті є давні церкви. Фотографії багатьох храмів, які датуються 
1960-ми рр., зберігаються у фотоархіві Івана Гончара. При чому, це церкви різних 
архітектурних типів (стилів). Зокрема, галицького, бойківського та гуцульського. 

Галицькі храми, переважно, тризрубні триверхі з квадратними в плані чи пря-
мокутними зрубами, зі зрізаними кутами, завершення мають шоломоподібні з 
мало вираженими одним чи двома заломами. Споруду часто оперізує крита гале-
рея «опасання», або розвинене піддашшя  [10,  с.18, с.155]. Серед фотографій місь-
ких церков галицького типу, зібраних Іваном Макаровичем церква Святої Трійці 
у м.Жовква [8, КН-17942] та церква Різдва Пресвятої Богородиці  [8, КН-17941], у Ви-
нниках, передмісті Жовкви та Миколаївська церква у місті Кам’янка-Буська, осо-
бливістю якої є гранчасті бічні зруби  [8, КН-17954]. Одна з найстаріших сакральних 
пам’яток України церква Святого Духа в місті Рогатині [8, КН-20195], яка в наш час є 
пам’яткою-музеєм художнього профілю, церкви Святого Юрія [8, КН-18008-18011] та 
Воздвиження Чесного Хреста [8, КН-18002-18005] у Дрогобичі. В січні 2008 р. у місті 
Яворів Львівської області згоріла Успенська церква, побудована у 1670 р. Фотогра-
фія з її зображенням також зберігається в фотоархіві І.М. Гончара [8, КН-18209].



До бойківського типу, для якого характерні тридільні триверхі храми з багато-
ступінчастими завершеннями кожного зрубу окремо [10, с.86] відносять Успенську 
церкву з м. Турка [8, КН-18073], тризрубну триверху з розвиненим піддашшям. В 
наш час вона вже крита бляхою і пофарбована. Традиції галицької і бойківської шкіл 
храмового будівництва увібрала в себе церква святого Пантелеймона (Параскеви) у 
місті Сколе [8, КН-18178]. Цей тризрубний триверхий храм на відміну від галиць-
ких церков має двоярусний бабинець, верхній ярус якого на каркасній основі.

До гуцульського типу, храми якого, переважно, хрещаті в плані, п’ятизрубні, 
одноверхі [10, с.20], належать дерев’яні церкви міста Яремче. В архіві зберігають-
ся фото кількох дерев’яних церков розташованих в колишніх самостійних селах, 
які тепер територіально входять до міста Яремче. Це церква святого Іоана Милос-
тивого, в колишньому селі Ямна, теперішньому передмісті Яремче та її двоярусна 
з наметовим завершенням дзвіниця [8, КН-19299, КН-19300]. Порівнюючи фото-
графії церкви Чуда Архистратига Михайла, в передмісті Яремче – Дора, бачимо як 
змінювався зовнішній вигляд будівлі в результаті реконструкцій другої пол. ХХ ст. 
На першій фотографії тільки дах критий бляхою, а стіни ошальовані, а на другій, 
датованій 1968 р., – вся будівля покрита бляхою [8, КН-20215, КН-20216]. На при-
кладі м. Яремче бачимо як мінявся статус гірських населених пунктів. Спочатку 
само Яремче було присілком села Дора, а пізніше села Дора і Ямна увійшли до 
складу території міста Яремче. 

Крім дерев’яної сакральної архітектури у фотоархіві репрезентована і сакраль-
на мурована архітектура. Зокрема, костели в містах Броди, Дрогобич, Самбір, 
Чортків та костел з міста Шумська на Тернопільщині. На звороті двох фото написи 
рукою І.М. Гончара про руйнацію пам’ятки в середині 1980-х рр.: «Шумськ Терноп 
обла Костьол в центрі мі зруйно 1985 в суботу післ...» [8, КН-19557, КН-19558]. З 
міської громадської архітектури у фотоархіві репрезентовані ратуші у містах Бро-
ди, Дрогобич, Самбір та знаменита ратуша у місті Бучачі, архітектора Меретина, зі 
скульптурами геніального І.Пінзеля [8, КН-19322-19327]. 

Про місцеву промисловість і людей, пов’язаних із нею, розповідають дві світ-
лини з смт.Заболотів Снятинського р-ну Івано-Франківської області. На фото, да-
тованому 1900 р., групове зображення працівників тютюнової фабрики, а на фото, 
датованому 1928–1930 рр., зображена молода жінка в народному одязі – дружина 
директора тютюнової фабрики Петруль Зюта [8, КН-20156, КН-20153]. Географіч-
не розташування цього західноукраїнського містечка на шляху, що вів зі Львова 
на Буковину і, особливо, прокладена через Заболотів у 1866 р., залізниця «Львів – 
Чернівці» сприяли торгівлі з гірськими районами. Відкритий у 1872 р. тютюново-
ферментаційний завод, крім місцевої сировини, переробляв імпортний тютюн, 
який надходив до нього з країн Латинської Америки – Куби, Пуерто-Ріко, Бразилії. 
В 1877 р. під час сезону на заводі працювало до тисячі робітників [5, с.536-537].

До цікавих і рідкісних фото даного комплексу відносимо світлини на яких за-
фіксована західно-українська інтелігенція. 1915 р. датована фотографія «групи мо-
лодих вчителів» з міста Чорткова Тернопільської області. Серед них присутні два 
священики римо і греко-католицької церкви [8, КН-19542]. Яскравим документом, 
в якому відображені типи, одяг, до певної міри майновий статус, статевий склад 
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вчительського середовища  1930-х рр. та технічне устаткування нафтодобувної 
промисловості в Галичині є світлина з написом на звороті: «Вчительська екскурсія 
в Бориславі коло Дрогобича, 1930 рр.» [8, КН-18197]. На фото зафіксований вели-
кий гурт елегантно вдягнених людей, які стоять на пагорбі, на тлі панорами міста з 
нафтодобувними пристроями «качалками». На іншій світлині, з написом на звороті 
«вчительська екскурсія у Вишневцю» і датованій 1921 р., бачимо гурт інтелігенції, 
яка розташувалась перед фасадом палацу Вишневецьких, пам’ятки архітектури 
XVIII ст. з містечка Вишнівця, теперішнього Збаразького району Тернопільської 
області [8, КН-19331]. На трьох наступних світлинах, орієнтовно, 1920-1930-х рр., 
зафіксовані групи вчителів під час екскурсії у м. Кременець [8, КН-19565-19567]. 
На одній з фотографій група чоловіків і жінок сфотографована на горі, на тлі пано-
рами міста. На другій – під мурами архітектурної пам’ятки. На третій – під горою 
біля гути. Є у фотоархіві І.М. Гончара і світлини російських гімназисток [8, КН-
19570-19574], зроблені у  1891 р. у фотосалоні м. Кременця, вони нагадують про 
період приналежності Волині, в тому числі теперішніх Волинської та Рівненської 
областей, до складу Російської імперії, з кінця XVIII до поч. ХХ ст. Розвиток регі-
ону в руслі російської імперської політики, на відміну від Галичини, яка в цей час 
перебувала в складі Австро-Угорщини, спричинив значні історико-культурні від-
мінності між рівно значимими частинами України, які збереглися до сьогодні.

Галичина є тим регіоном, в якому рано почали розвиватися українські гро-
мадські, політичні, культурно-освітні та кооперативні організації. Діяльність 
громадсько-патріотичних організацій та потяг молоді до знань ілюструє групове 
фото учасниць освітньо-господарських курсів філії товариства «Союз Українок» у 
місті Жовква Львівської області, датоване 1933 р. [8, КН-17939]. Культурний побут 
городян і згуртованість населення у добрих починаннях демонструє фото з м. Біб-
рка Перемишлянського району Львівської області, де в 1927 р. про колективне бу-
дівництво хати-читальні товариства «Просвіта» [8, КН-17960]. Низка фотографій 
свідчить про значну роль товариства «Просвіта» в патріотичному вихованні, орга-
нізації дозвілля молоді та популярність хорового мистецтва серед населення міст 
Галичини. Зокрема, фото молодіжного хору з містечка Глиняни Львівської області, 
передане І.М. Гончару Любомиром Яремчуком. На цій фотографії, яку можна да-
тувати 1930–1940 рр., бачимо дівчат одягнених у національне вбрання та хлопців, 
переважно, у вишитих сорочках і піджаках [8, КН-17909]. В народний одяг одягне-
ні й всі хористи чоловічого хору читальні «Просвіта» з містечка Заболотів Снятин-
ського району Івано-Франківської області, зображені на фото 1936–1937 рр. [8, КН-
20155]. Розвиток хорового мистецтва на Гуцульщині репрезентує копія фотографії 
хору «Трембіта» з міста Косова Івано-Франківської області, датованої  1930 р.  [8,  
КН-21097]. Роль і функції Народних домів в організації культурно-освітньої діяль-
ності українського населення Галичини ілюструє фотографія зроблена у м. Сокалі 
в  1936  р. фотографом Юзефом Мазуром. На ній зафіксовані учасники оркестру 
при Народному Домі містечка Немирів (нині Яворівський р-н Львівської обл.). 
Більшість оркестрантів у вишиванках. З напису на звороті дізнаємось про ім’я чи 
прізвище диригента – «Кипріян», походження інструментів «з Чехії» та ім’я дару-
вальниці, Іри Сприси зі Львова [8, КН-18205]. Фото хорової капели «Мрія» з міста 
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Ходорів Жидачівського району Львівської області засвідчує популярність хорового 
мистецтва в досліджуваному регіоні в середині ХХ ст. [8, КН-17978]. 

У фотоархіві Івана Гончара знайшли своє відображення і свята які відзначались 
на Західній Україні. Наприклад, свято селянки, яке святкували в м. Калуші у 1937 р. 
та свято посвяти будинку Просвіти у смт. Заболотів [8, КН-19683-19685, КН-20154]. 
Зовнішній вигляд пам’ятника Т.Г. Шевченкові, спорудженого в Косові у 1920-х рр. і 
підірваний за німецької окупації, та свято його відкриття передають копії листівки і 
світлини відомого художника-фотографа Миколи Сеньковського [8, КН-21100, КН-
21101]. Є фотографії з краєвидами і історичними місцями, зокрема, м. Яремче, каме-
ня Довбуша, козацьких могил на горі Бона в м. Кременець Тернопільської області. 

Народний одяг українського населення галицьких містечок бачимо більше як 
на тридцяти світлинах. Серед них фотографія дівчат з міста Заліщики Тернопіль-
ської області. На звороті світлини напис: «Дівоча ноша за часів польського пану-
вання в м. Заліщиках  1922  рік.». Ліворуч вгорі штамп фотографічного закладу: 
«Є.Готліб» [8, КН-19339]. Традиційне весільне вбрання молодих представлене на 
фото 1927 р. з смт. Єзупіль Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл. та на фото 
1950-х рр. з смт. Чернелиця, що в Городенківському районі на Івано-Франківщині 
[8, КН-12225, КН-19716]. На останньому фото головний убір молодої складаєть-
ся з чільця, віночка „золоченого барвінку”, штучних квітів та гілочок аспарагусу. 
На шиї молодої дуте скляне намисто та силянка з бісеру трикутної форми до якої 
пришиті стрічки та бинди. На весільному фото середини ХХ ст. з містечка Глиня-
ни Львівської області бачимо молоду одягнену у довге біле плаття та вельон, що 
свідчить про поширення європейської моди  [8,  КН-17927]. На кількох світлинах 
зафіксовано дітей в народних строях. Зокрема, на фото з м. Турка Львівської об-
ласті бачимо великий гурт дітей з монахинею та співробітнцею закладу. На звороті 
вгорі напис чорнилом синього кольору: «охоронка при січові стрілец м. Турка Льв. 
обл.» [8, КН-18074]. Діти у народному одязі й на фотографіях 1920-1930-х рр. з м. 
Сокаль та м. Винники Львівської обл. [8, КН-18192, КН-19026]. 

Як відомо, ще з середини ХІХ ст. саме в підавстрійській Україні видавались 
українські газети і журнали, в той час, як у Росії, до буржуазної революції 1905–
1906 рр., українська преса була заборонена. На початку ХХ ст. і в 1920–1930-х рр. 
в Галичині також була доволі добре розвинена видавнича справа, в т.ч. видання 
листівок. Серед видавців фото переважали євреї, дякуючи підприємливості яких, 
до нас дійшло багато краєвидів західно-українських сіл і міст. Наприклад: листів-
ка: „CZORTKOW. Bazar Miejski – Le Bazar Municipal», видана Міною Френкелем, 
дає повне уявлення про вигляд міського базару і його будівель у містечку Чорткові 
Тернопільської області, в 1920–1930-х рр. Листівка, адресована Нестору Шевчуку 
з міста Станіслава, на звороті має зворушливий текст написаний українською мо-
вою: „Несторцю! Для чого ти дитинко нічого не пишеш? Чи не хорий Ти? А може 
Тобі зле – тяжко іде наука і для того мовчиш? А може не маєш грошей на лист? То 
пожич у Пані! Напиши бо ми дуже неспокійні. Напиши також кілько треба тобі 
у сьо місяці на твої потреби Здоровлю щиро і цілую Твоя ма” [8, КН-19535]. Яка 
близька нам ця ситуація турботливої мами і безалаберного студентства. Здається, 
що, майже, за сто років, нічого не змінилося. Є у фотоархіві Івана Гончара і листів-
ки присвячені розвиткові різьбярського мистецтва на Гуцульщині на поч. ХХ ст., 
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із зображенням тарелів і інших різьблених дерев’яних виробів. На звороті кожної, 
з них, штамп кооперативи «Гуцульщина» в м. Косові  [8,  КН-21098, КН-21099]. 
Діяльність Народного руху України у Львові, влітку 1989 р., відображена на двох 
листівках, виданих у 1989.р. пресовим агентством «Смолоскип» [8, КН-18891, КН-
18892]. Перша – з текстом присяги членів «Народного руху України» та фотогра-
фією вуличної демонстрації, яка відбулася 17 червня 1989 р. у Львові. На другій, з 
назвою «Делегату першого з’їзду Народного Руху України», розміщено текст гім-
ну «Ставай в ряди», на слова і музику М. Дубецького та фото учасників народного 
віче  9  липня  1989 р. на центральній площі Львова, під час якого було прийняте 
рішення про встановлення на цьому місці пам’ятника Т.Г. Шевченку.

Отже світлини, які не увійшли до тому “Галичина: Львівська, Івано-Франківська, 
Тернопільська області», репрезентують міста означеного регіону. Серед них є ори-
гінали, листівки та їх фотокопії. Наявність значної кількості копій у фотоархіві 
Івана Гончара не зменшує вартості та історичного значення його збірки, а, навпаки, 
характеризує фундатора нашого музею як колекціонера, який намагався якомога 
повніше і детальніше охопити різні аспекти життя українців, щоб зберегти і на-
очно продемонструвати їхні прояви зафіксовані на світлинах.

Ступінь відображення культурного побуту міщан в першій половині ХХ ст. у до-
сліджуваних світлинах не можна назвати повним і достатнім, разом з тим, вони мають 
широку тематику: від зовнішнього вигляду самих міст, їх архітектури європейського 
зразка, з готичними соборами і бароковими ратушами, до зовнішнього вигляду на-
селення яке в них жило, його вбрання, виробничої та громадської діяльності. 

До форм відображення на світлинах культурного побуту, норм і цінностей 
західно-українських міщан зараховуємо зображення сакральних будівель, що 
ілюструє релігійність населення, пам’ятників Т.Г. Шевченка і вшанування його 
пам’яті, що свідчить про спільні з усім українським народом ідеали, традицію 
одягати вишиті сорочки і народні строї на свята. На особливу увагу заслуговують 
світлини, на яких зафіксовані форми діяльності товариства «Просвіта»: будів-
ництво читалень, організація хорів, організація освітніх курсів, що свідчить про 
високий рівень громадської активності населення; світлини дерев’яних церков 
різних типів, датовані  1960-ми рр., оскільки деякі з них уже знищені, або їхній 
вигляд зазнав змін; світлини на яких зображені культурні діячі, що ілюструє вели-
кий культурно-мистецький і творчий потенціал населення Західної України. 

Історичне значення і інформаційний потенціал досліджуваних світлини полягає 
у відображенні в них особливостей історичного розвитку західно-українських міст 
в результаті приналежності цих територій в певні періоди своєї історії до різних 
держав. Останнє спричинило регіональні відмінності у менталітеті населення, які 
існують до сьогодні. Значна частина світлин є цінним джерелом з історії західно-
українського міста за часів польського панування (1919–1939 рр.). Матеріали до-
слідження можуть бути використані при організації виставок, музейних експози-
цій та у виданнях, присвячених історії розвитку західно-українських міст.
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Чучман Христина. Західно-українське місто в історико-етнографічному фотоар-
хіві Івана Гончара

В статті дається огляд світлин з історико-етнографічного фотоархіву Івана Гончара, 
які репрезентують міста теперішніх Львівської, Івано-Франківської і Тернопільської об-
ластей в період з кінця ХІХ до сер. ХХ ст. Особлива увага приділена фотографіям які 
характеризують культурне середовище, норми та цінності українського населення міст.

Ключові слова: світлини, культурний побут городян, західно-українське місто

Чучман Христина. Западно-украинский город в историко-этнографическом фото-
архиве Ивана Гончара

В статье дан обзор фотографий из историко-этнографического фотоархива Ивана 
Гончара, которые представляют города современных Львовской, Ивано-Франковской и 
Тернопольской областей, в период с конца ХІХ до средины ХХ вв. Особое внимание уде-
лено фотографиям, которые характеризуют культурную среду, нормы и ценности укра-
инского населения городов.

Ключевые слова: фотографии, культурный быт горожан, западно-украинский город

Chuchman  Khrystyna.  The  West-Ukrainian  City  in  the  Historical  and  Ethnographic  
Photoarchive of Ivan Honchar

The paper provides review of photos from the historical and ethnographic photoarchive of 
Ivan Honchar which represent  cities  of  the contemporary Lviv,  Ivano-Frankivsk and Ternopil  
regions in the period of the late 19th to mid 20th centuries. Special attention is given to the photos 
that characterize cultural environment, norms and values of the Ukrainian urban population.

Key words: photographs, citizens' cultural way of life, West-Ukrainian city
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ІВАН МУРАВЙОВ-АПОСТОЛ:
державний діяч, людина, батько декабристів

Юрій ЛАТИШ

Ім’я Івана Матвійовича Муравйова-Апостола, нащадка Данила Апостола за 
жіночою лінією, сьогодні відоме лише фахівцям. Найчастіше його згадують, як 
батька декабристів, братів Сергія, Матвія та Іполита Муравйова-Апостола. Однак 
наприкінці ХVIII – на початку ХІХ ст. – це був відомий письменник, перекладач, 
дипломат і сенатор, відомий своїми ліберальними поглядами і близько знайомий з 
найвидатнішими людьми свого часу. В одному зі своїх листів критик П. Плетньов 
писав філологу Я. Гроту: «Цікаве життя Івана Матвійовича. Довго він був послан-
ником в Іспанії. Ще переїжджав з однієї землі в іншу по Європі. Йому знайомі не 
лише всі землі західної Європи і найголовніші міста її, але майже всі люди з най-
чудовіших. Байрона він застав ще у школі. З Іоанном Мюллером він був у дружніх 
відносинах. Тепер, здається в Лозанні чекає своєї кончини. Уяви, які чудові були б 
біографії, якби зібрати все, що стосується життя таких двох Муравйових»1.

Біографія І. Муравйова-Апостола частково висвітлювалась у спогадах М. Бала-
са, С. Капніст-Скалон, М. Муравйова-Апостола, В. Якушкіна2. Найповніше дослі-
дження його життя та творчості у дореволюційний час належить І. Кубасову3.

В ХХ ст. про життя декабристської родини в Україні писали історики І. Пав-
ловський4, Л. Медведська5, М. Савичев6, краєзнавець Л. Кострубіна7. Автором 
першої монографії, присвяченої Івану Муравйову-Апостолу, був український лі-
тературознавець А. Кузьменко, який, щоправда, припустився багато неточностей 
в іменах, фактах та посиланнях8. Про дружні стосунки Івана Матвійовича з де-
кабристами В. Кюхельбекером, О. Бестужевим та К. Рилєєвим писали радянські 
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літературознавці В. Базанов, М. Константинов, Ю. Оксман, В. Орлов9. Детальніше 
біографію І. Муравйова-Апостола та його твори висвітлив сучасний російський іс-
торик літератури В. Кошелєв10. Підсумком літературознавчого вивчення творчості 
письменника стала дисертація М. Трошиної11.

Разом з тим, в історіографії залишилось чимало нерозв’язаних питань біографії 
Івана Муравйова-Апостола, зокрема про причини його відставки та усамітнення 
в українському маєтку в Хомутці, стосунки з дітьми-декабристами та обізнаність 
щодо таємних товариств тощо. Завданням цієї статті є аналіз дискусійних питань 
його біографії, поглядів, державної і дипломатичної діяльності, людських якостей, 
стосунків з декабристами.

Іван Муравйов народився у сім’ї генерал-майора Матвія Муравйова та Олени 
Апостол, онучки гетьмана Данила Апостола. В літературі зустрічаються різні дати 
його народження  – 1761, 1762, 1765, 1767, 1768, 1770 роки12. Щоправда, декабрист 
Матвій Муравйов-Апостол писав, що його бабуся була донькою гетьмана13. Це ж 
записано і в «Російській родословній книзі». Однак, на наш погляд, це неможливо. 
Гетьман помер в 1734 р. у віці майже 80 років, тобто навряд чи міг мати малолітню 
доньку. Матвій Муравйов народився 1711 р., але став батьком лише після 50 років, 
тобто, вочевидь, дружина була значно молодшою за нього. Відомо також, що Іван 
Муравйов-Апостол був двоюрідним братом правнука гетьмана – Михайла Апос-
тола14, тобто його мати була онучкою Данила Апостола. Ця плутанина призвела до 
того, що в багатьох підручниках онуками гетьмана називають декабристів Сергія, 
Матвія та Іполита Муравйових-Апостолів.

Олена Апостол вийшла заміж, всупереч волі батька, за що була позбавлена при-
даного. Про неї чоловік згадував такими словами: «Замість приданого її я кохав, 
розумна і доброчинна була, притому богобоязлива, поради давала мені як другу, 
від гарячковості мене стримувала». При пологах вона померла, і новонароджений 
залишився з немолодим батьком.

З 1773 р. Іван Муравйов був записаний солдатом у лейб-гвардії Ізмайлівський полк. 
Навчався вдома та у пансіоні німця Ейлера в Петербурзі. Мав виключні лінгвістич-
ні здібності: знав не менше восьми мов. У жовтні  1784 р. вступив на службу обер-
аудитором в штаті Санкт-Петербурзького генерал-губернатора Я. Брюса, з  1785 р.  –  
його флігель-ад’ютант (з 1788 р. в чині секунд-майора). Служив у Колегії закордон-
них справ, завідував каналом в Шліссельбурзі (вже у чині прем’єр-майора).

У  1792 р. І. Муравйов став вихователем великих князів Олександра та Костян-
тина Павловичів, потім був призначений обер-церемоніймейстером. При дворі 
він зажив слави перекладача англійських п’єс для Ермітажного театру. Ерудит і 
поліглот І. Муравйов звернув на себе увагу Катерини ІІ та Павла І, користувався 
покровительством віце-канцлера М. Паніна, що сприяло подальшому кар’єрному 
росту. В той час він користувався довірою великого князя Олександра Павловича. 
У грудні  1796 р. розпочав дипломатичну службу з посади міністра-резидента при 
дворах герцога Ольденбурзького і єпископа Любекського. Тут він познайомився з 
німецьким філософом І. Кантом, популярним поетом Ф. Г. Клопштоком. В  1799–
1800 рр. був посланником у Копенгагені. У  1800 р. відкликаний в Росію, отримав 
чин таємного радника, а в 1801 р. став членом Колегії закордонних справ.
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У  1796  р. І. Муравйов, подорожуючи Україною, заїхав до свого двоюрідного 
брата, полковника Михайла Апостола. Так відбулось їх знайомство. Як згадував 
сам І. Муравйов:  «Він прийняв мене, обласкав мене, як найближчого родича. Я 
гостював у нього три дні; і цим обмежився тоді зв’язок наш…»15.

Останній нащадок гетьмана по чоловічій лінії М. Апостол, який за ревізією 
1782 р. володів 8051 душею, вважався диваком. Проживши  13 років у шлюбі, він 
вигнав дружину після того, як їх єдиний син помер в дитинстві. Потім почав жити 
з дружиною колезького асесора Лизогуба. За скаргою останнього М. Апостола на-
магались на три роки ув’язнити до Лубенського монастиря на покаяння16.

Після повернення І. Муравйова з-за кордону двоюрідний брат відновив стосун-
ки, адже шукав захисту від колишньої дружини та племінниці, котрі, скористав-
шись ситуацією, намагались заволодіти його майном. Столичний родич втрутився 
в ситуацію, використавши свої знайомства при дворі  («я палко вступився за об-
раженого, і мені пощастило подати справу його в справжньому її вигляді деяким 
особам, які тоді справами такого роду управляли»17), і досяг успіху. На знак по-
дяки М. Апостол запропонував родичу прийняти прізвище Муравйов-Апостол і 
стати спадкоємцем його величезного статку, містечок Бакумівка, Хомутець, По-
півка та Савинці з селами і хутором Столбіним18. 4 квітня  1801 р. імператорським 
указом було дозволено зміну прізвища19. Крім бажання отримати спадок, на це 
рішення вплинула й плутанина у величезній родині Муравйових, яку вони самі 
жартома називали «мурашником». Часто декілька людей мали однакові імена та 
по-батькові, тому Івана Матвійовича в листуванні називали «молодшим».

У 1802 р. І. Муравйов-Апостол зайняв посаду посланника в Іспанії, з якою перед 
тим було укладено мирний договір. Війну Іспанії оголосив Павло І, але до бойових 
дій справа на дійшла. Ця посада вважалась нижчою за попередню. В. Якушкін зі 
слів старшого сина Муравйова-Апостола пояснював царську немилість відмовою 
взяти участь у змові проти Павла І 20. Сучасна російська дослідниця М.Трошина 
вбачає причину царської опали участю в проектах обмеження самодержавства21. 
Однак конфлікт імператора зі своїм колишнім вихованцем міг сягати й більш 
раннього часу. На це, можливо, вказують слова Олександра І про І. Муравйова-
Апостола, сказані міністрові освіти О. Шишкову 1824 р.: «Це найгірша і найнебез-
печніша людина, яка тільки є на світі»22.

Основним політичним завданням посланника в Іспанії була протидія агресив-
ним задумам наполеонівської Франції і залучення мадридського двору до анти-
французької коаліції. З низки зауважень у листах товариша міністра закордонних 
справ князя А. Чарторийського можна зробити висновок, що в Петербурзі були 
невдоволені діями Муравйова-Апостола в цьому напрямку. На початку  1805  р. 
посланника було відкликано до Росії. У Петербурзі він був холодно прийнятий 
імператором і скоро вийшов у відставку23. Сам І. Муравйов-Апостол туманно по-
яснював це інтригами. Зокрема, він писав Г. Державіну: «Я багатьом здався улю-
бленцем щастя, і мерзотний наклеп отруїв полудень мого життя»24. Вочевидь він 
важко переживав відставку. У листі-відповіді Г. Державіну, який закликав повер-
нутись на службу, відчувається неприхована образа: «але, вітчизна не кличе мене; 
отже безвісність, скромні сімейні чесноти – ось мій уділ. Я і в ньому не буду зовсім 



безкорисним вітчизні: вирощу дітей, гідних бути росіянами, гідних померти за Ро-
сію  […] Людей шукають – кажете ви – мене не шукатимуть; я це знаю. Рука, яку і 
несправедливу проти мене я цілую, відлучила мене назавжди від шляху служіння: 
покоряюся і не ремствую»25.

Після виходу у відставку І. Муравйов-Апостол оселився в Бакумівці, по-
дарованій М. Апостолом у  1801  р.26 Тут він збудував винокурний завод. Після 
смерті М.Апостола  1816  р. з’явився духовний заповіт, який начебто позбавляв 
І.Муравйову-Апостола спадщини, проголошуючи спадкоємицею всього маєтку 
племінницю покійного Синельникову. Миргородський повітовий суд негайно ви-
знав цей документ. Однак після звернення І. Муравйова-Апостола до імператора, 
за рішенням Комітету Міністрів, справу було вирішено на його користь, за винят-
ком маєтків М. Апостола в Київській (придбаний у 1804 р. після складання запові-
ту на ім’я І. Муравйова-Апостола) та Херсонській губерніях27.

У 1817 р. Іван Муравйов-Апостол оселився у Хомутці, володів 3478 кріпосними 
душами28, тринадцятьма десятинами землі, великим кінським заводом29. Маєток 
був великим. Навіть у  1920-ті рр. на Полтавщині колишні володіння Муравйова-
Апостола називали «муравйовськими степами»30. Донька відомого поета В. Кап-
ніста, власника сусіднього містечка Обухівки, С. Капніст-Скалон повідомляє, 
що після смерті М. Апостола його родичі Синельникови, незадоволені заповітом 
покійного, спалили будинок і вирубали найкращу в саду столітню липову алею. 
Тому деякий час новий власник мешкав у невеликому будинку економа31. Розоре-
но було також кінський завод.

Подальша судова тяганина тривала кілька років, і Муравйову-Апостолу дове-
лося навіть скористатись старими зв’язками в Сенаті32. Він доводив, що духовний 
заповіт не був підписаний М. Апостолом, а «ослабілою рукою помираючого або, 
краще сказати мертвого, водив якийсь Ломиковський…»33. За мировою угодою 
15 січня 1821 р. за посередництва Малоросійського генерал-губернатора М. Рєпні-
на новому власнику довелося відступити частину маєтку Синельниковим, а також 
сплатити удові М. Апостола 160 тис. крб.34

За відгуками сучасників, І. Муравйов-Апостол був ерудитом, естетом, полігло-
том і бібліофілом, мав чудові вокальні здібності, завжди був душею товариства35. 
У Хомутці він займався літературною працею, перекладав Горація, Цицерона, 
Аристофана, вивчав давніх та нових авторів, що писали про Кримський півострів, 
яким збирався подорожувати. Часто бував у столицях, де відвідував літературні 
салони. Був членом «Бесіди російського слова», «Арзамасу», Вільного товариства 
любителів російської словесності. З  1811  р. – дійсний член Російської академії, з 
1841 р. – почесний член Петербурзької Академії наук. Автор низки літературних 
творів, найвідоміші з яких  – «Письма из Москвы в Нижний Новгород» і «Путе-
шествие по Тавриде в  1820  году». І. Муравйов-Апостол був близько знайомий з 
Г. Державіним, М. Карамзіним, В. Капністом, К. Батюшковим, В. Пушкіним, 
М. Гнєдичем, І. Криловим, О. Шишковим та ін. видатними літераторами епохи. 
Його незалежна позиція і сміливі судження знаходили підтримку в літературно-
му та громадському середовищі, а творчість письменника ставала предметом ак-
тивного обговорення. Сучасники цінували, перш за все, «незвичайний розум» та 
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«виняткову обдарованість» письменника36. Однак сьогодні його творчість відома 
лише спеціалістам та бібліографам.

Побут в Хомутці був приблизно таким, як у багатьох великих поміщиків тієї 
епохи. Власник Хомутця славився як гостинний господар і тонкий гастроном. 
С. Капніст-Скалон згадувала: «Він, як відмінний гастроном, нічого не шкодував для 
столу свого. Огрядний і одягнений, як франт, іспанець, метрдотель, вправно підно-
сив страви, пропонуючи кращі шматки і пояснюючи то французькою, то німецькою 
мовою, з чого вони складаються, – з господарем же він розмовляв іспанською»37.

Живучи на широку ногу, власник Хомутця зумів розтратити весь родинний ка-
пітал. У листі до В. Капніста Іван Матвійович, зокрема, писав:  «Хто скупиться, 
зберігаючи кишеню для нащадків, той недалеко від безумства. Я, що б про мене 
не говорили, хочу розпочати пити і веселитися»38. Володіючи значними маєтками 
у Полтавській, Рязанській, Новгородській і Тамбовській губерніях, які оцінювались 
в 1,5 млн. крб.39, він завжди мав борги. У 1826 р. сума боргу дорівнювала 132 тис. 400 
крб.40 Як відзначала Л. Медведська, «господарство велося на широку ногу, іноді і 
зовсім марнотратно»41. Приклад такого марнотратства зберігся в листування Івана 
Матвійовича з міністром юстиції. З Іспанії прийшов рахунок за послуги кухаря, 
якими колишній посланник користувався 15 років тому. Муравйов-Апостол запев-
няв міністра, що не має боргів, але оскільки кухар скаржиться, заплатив знову. Але 
згодом удова кухаря поскаржилась Олександру І, і з Хомутця було сплачено втретє42.

Іван Матвійович не займався управлінням маєтками, доручаючи це управи-
телям, і не обмежував себе у витратах. Через це родині постійно не вистачало 
коштів. «Але класик-язичник у душі, друг Горація і епікурейської школи, – писав 
І. Кубасов,  – він знав ціну життю і любив жити, не відмовляючи собі ні в чому, 
чого вимагала його художня натура і звички розпещеного аристократа»43. Попри 
наявність боргів, у 1815 р. І. Муравйов-Апостол придбав будинок у Москві по вул. 
Старій Басманній. Між цим будинком та Хомутцем відтепер він ділив свій час. 
Сам І. Муравйов-Апостол казав М. Гнєдичу, що його гасло – «допоки живу, хочу 
насолоджуватись»44.

Муравйов-Апостол був двічі одружений. Першою дружиною була донька ге-
нерала Анна Семенівна Черноєвич (1770–1810) з сербського (чорногорського) роду 
Черноєвичів (серб. Црнојевић). Їх предком був патріарх Арсеній III Черноєвич, ко-
трий наприкінці XVІІ ст. очолив переселення сербів з поневоленої турками бать-
ківщини в Австрійську імперію. Він виводив свій рід від династії Черноєвичів, яка 
правила в середньовічній державі Зета на території сучасної Чорногорії наприкін-
ці XІV – на початку XVІІ ст. Однак це викликає сумніви. Чорногорською мовою ці 
прізвища навіть пишуться по-різному: династія Черноєвичів – Crnojević, Арсеній 
Черноєвич – Čarnojević47. Анна Семенівна привернула увагу майбутнього чоловіка 
не лише своєю вродою, але й характером, освітою, високою культурою, любов’ю 
до літератури. Вона займалась перекладом французького роману «Приклади ма-
терям або пригоди маркізи де Безір»48.

У шлюбі народилось семеро дітей: четверо доньок  –  Єлизавета  (1791–1814),  
одружена з графом Ф. Ожаровським; Катерина  (1795–1861),  одружена з генерал-
майором І. Бібіковим; Анна  (1797–1861),  одружена з О. Хрущовим; Олена  (1799–
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1855), одружена з С. Капністом; а також три сини – майбутні декабристи Матвій 
(1793–1886), Сергій (1796–1826) та Іполит (1806–1826). Діти навчалися в Парижі, де 
проживали разом з матір’ю до 1809 р. Вони навіть не знали російської мови. Після 
смерті матері їх вихованням займалася тітка К. Ф. Муравйова.

У 1812 р. Іван Матвійович одружився вдруге з донькою сенатора, дійсного стат-
ського радника Василя Володимировича Грушецького – Прасковією, яка мала бага-
те придане. Швидке одруження викликало подив його друзів. К. Батюшков писав з 
цього приводу М. Гнєдичу, що Муравйов-Апостол «цілковитий Алківіад і готовий і 
в Афінах, в Спарті і в Даків жити весело»49. У цьому шлюбі народились доньки Єв-
докія (1813–1850), одружена з А. Хованським, Єлизавета (1815 р.н.) та син Василь 
(1817–1866).

В Хомутці Муравйови-Апостоли тісно спілкувались зі своїми сусідами. У них 
часто бував відомий письменник, український автономіст В. Капніст, чий маєток 
знаходився у Великій Обухівці, за 20 кілометрів від Хомутця. Василь Капніст та 
Іван Муравйов-Апостол час від часу сперечались через суперництво за роль про-
відного письменника в Україні45. Сини В. Капніста, Олексій та Семен, були члена-
ми Союзу благоденства і тісно спілкувались з братами Муравйовими-Апостолами. 
У  1823 р. Семен одружився з донькою господаря Хомутця Оленою. Спілкувалися 
вони й з власником Кибинців, сенатором і членом Державної ради Д. Трощин-
ським. За спогадами С. Капніст-Скалон, «доволі велика вітальня Муравйова міс-
тила в собі кабінет і велику його бібліотеку, і рояль, і різні ігри, і камін, довкола 
якого сідали зазвичай і гості, і господарі, ведучи бесіду або читаючи вголос, а 
найбільше слухаючи чудовий спів самого господаря і дуети з прекрасною його 
донькою»46.

Питання стосунків Івана Матвійовича з синами-декабристами залишається 
малодослідженим. Сучасники відзначали, що він був егоїстом і сімейним деспо-
том. С. Капніст-Скалон згадувала, що «в сімействі своєму він був деспотом і до 
крайнощів несправедливим до старших дітей своїх, які в усьому зазнавали нужди, 
мовчки мали зносити безліч неприємностей»50. Особливо це відбилось на синах, 
яких, за висловом Матвія Івановича, він тримав «у чорному тілі»51. Це видно з лис-
та С. Муравйова-Апостола з Фастова 6 грудня 1821 р.: «… в Києві давно вже не бу-
вав і не можу сповістити ніяких новин. Цілковите безгрішшя замикає мене в Фас-
тові і змушує просити у Вас підкріплення. Чи не краще було б для Вас, люб’язний 
таточку, призначити мені річну суму, яку б я одержував у два або три строки? Я 
знаю, що Ваші справи розстроєні, а тепер я змушений досить часто турбувати 
Вас просьбами своїми»52. У своїх спогадах правнучка декабриста М. Муравйова 
А. Бібікова розповідала, що після другого одруження І. Муравйов-Апостол прямо 
перестав любити дітей від першого шлюбу і навіть не посилав їм грошей під час 
закордонного походу російської армії 1814 р.53 Старші діти приписували це впливу 
мачухи, що лише посилювало сімейний конфлікт54.

Радянські дослідники підкреслювали ідейний вплив Івана Матвійовича на си-
нів.  «Духовна близькість між батьком і Сергієм Муравйовим сягала значно далі 
звичайних родинних почуттів»55, – писала Л. Медведська. На думку А. Кузьменка, 
декабристи бачили в ньому «близьку людину»56. Однак реальність не була такою 
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безхмарною. Справді, він знав про існування товариства і просив синів бути обе-
режними57, але сам тримався подалі від цього задуму. Зокрема, у  1824  р. він, до-
відавшись про підозри уряду щодо його синів, заборонив М. Муравйову-Апостолу 
відвідувати С. Муравйова-Апостола58.

Попри славу «ліберала», Іван Матвійович ідейно був дуже далекий від дека-
бристського кола. Це визнавав уже Н. Ейдельман, пишучи, що Іван Матвійович яв-
ляв собою тип «епікурейця», «сибарита, селадона єкатерининських часів», якому 
захоплені декабристськими ідеями сини здавались «надто серйозними, які не від-
чували солодощів життя і гумору»59. Сергій Муравйов-Апостол 22 лютого  1816 р. 
писав К. Батюшкову: «На жаль, любий мій Костянтине, я – не поет, не філософ, 
не епікуреєць; я лише твій старий бойовий товариш…»60. Акцентування на тому, 
що він «не епікуреєць» – це пряме протиставлення свого світогляду батьковому, 
декларація розриву зі старшим поколінням інтелектуалів.

На думку сучасників, батько нашкодив синам занадто сміливим лібералізмом61. 
Однак цей «лібералізм» був специфічним. Вочевидь, для І. Муравйова-Апостола 
внутрішня свобода була важливішою за суспільну. Він рішуче засуджував Наполео-
на, називаючи його підданих рабами, натомість вважав добою процвітання Франції 
освічений абсолютизм Людовіка ХІV 62. Ідеальні зразки він шукав в Антич ності63, 
тобто більше захоплювався «прекрасним минулим», ніж прагнув «світлого май-
бутнього».

Після виходу у відставку старший син І. Муравйова-Апостола, Матвій, по-
стійно проживав у Хомутці (за винятком червня  1823  р.  –  серпня  1824  р., коли 
представляв Південне товариство у Північному в Петербурзі). За свідченнями 
С. Капніст-Скалон, «жив цілковито один в своєму селі, як відлюдник; він нікуди 
не виїздив, крім Обухівки, і, незважаючи на великі статки батька свого, жив дуже 
скромно, задовольняючись малим, полюбляючи все робити своїми руками: він 
сам копав землю для городу і квітників, сам ходив за водою для поливу останніх 
і не мав майже ніякої прислуги»64. В той час у нього загострилися стосунки з ма-
чухою і батьком, який, за спогадами самого Матвія Івановича, завжди зривав не-
задоволення на старшому синові65. Ці суперечності намагався залагодити Сергій 
Муравйов-Апостол66, якого в родині називали «добрим генієм»67.

Сергій Муравйов-Апостол бував у Хомутці лише наїздами, коли отримував 
відпустки. На прохання батька декабрист робив виписки і переклади історичних 
творів, зокрема надіслав до Хомутця виписки з критичних зауважень сучасника 
французької революції Байоля на книгу Ж. де Сталь. Через хомутецьку пошту він 
просив батька пересилати додому солдатські листи.

В Хомутці уважно стежили за ходом революцій в Іспанії, Неаполі, Португалії, 
повстанням у Греції, визвольною боротьбою народів Південної Америки. Тут час-
то говорили про історичне минуле Росії, згадували події російсько-французької 
війни  1812 р. У Муравйових-Апостолів була велика бібліотека класичної та нової 
літератури, комплекти російських і зарубіжних журналів.

У Хомутці бували декабристи П. Пестель, М. Бестужев-Рюмін, М. Муравйов, 
М. Лунін, С. Волконський, М. Лорер, О. Бестужев68. Вони знаходили спільну мову 
з ерудитом-господарем, цінували його літературний хист. О. Бестужев подарував 
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Івану Матвійовичу екземпляр «Полярной звезды» з дарчим написом69. А поет-де-
кабрист В. Кюхельбекер за десять днів до повстання на Сенатській площі писав 
матері, що завдяки рекомендаціям адмірала О. Шишкова та І. Муравйова-Апостола 
сподівається отримати посаду професора літератури для навчання морських офіце-
рів у Криму70. Разом з тим, молодим офіцерам господар Хомутця здавався дуже ста-
рим. М. Лорер у своїх спогадах помилково писав, що у 1825 р. йому було 78 років71.

Лібералізм думок І. Муравйова-Апостола дозволяв декабристам розраховувати 
на нього. У жовтні 1825 р. Ф. Вадковський запропонував П. Пестелю організувати 
в Хомутці друкарню нелегальної літератури. Напередодні повстання на Сенат-
ській площі,  12 грудня  1825  р., С. Трубецькой відвідував сенатора у його домі в 
Петербурзі. На думку Н. Ейдельмана, І. Муравйов-Апостол більше слухав, ніж 
говорив72. На жаль, ми не маємо достовірних свідчень про цю розмову. Відомо, 
що керівники повстання мали намір включити його разом з М. Сперанським та 
М.Мордвіновим до Тимчасового верховного правління. Його ім’я називали учас-
ники нарад у К. Рилєєва напередодні повстання73.

14 грудня  1825  р. на Сенатській площі опинився зять І. Муравйова-Апостола, 
флігель-ад’ютант покійного імператора Олександра І Іларіон Михайлович Бібіков. 
За його словами, він умовляв розійтись солдатів Гвардійського екіпажу. Однак піз-
ніше стало відомо, що повсталі офіцери кричали солдатам: «він з наших». Оскіль-
ки І. Бібіков не був членом таємних товариств, він уник покарання. Але Микола І 
не довіряв йому і не давав ходу його кар’єрі74.

З огляду на все вищесказане, питання обізнаності батька декабристів щодо змо-
ви, як і його роль у разі перемоги повстання, потребує подальшого вивчення.

Після придушення повстання декабристів Іван Матвійович Муравйов-Апостол 
залишив службу (повернувся на неї 1824 р.) і в травні 1826 р. був «звільнений через 
хворобу до чужих країв». Збереглися вкрай суперечливі відомості про ставлення 
батька до долі синів. Сучасна російська дослідниця А. Готовцева пише, що сена-
тор Муравйов-Апостол був егоїстом і лише носив маску турботливого батька, а 
насправді доля синів його мало хвилювала75. Вона спирається на свідчення відо-
мого бібліографа С. Полторацького, який зустрічався з І. Муравйовим-Апостолом 
1846 р., і записав, що останній «дуже твердо, більш ніж твердо переніс страшну 
втрату» і залишив Росію з почуття ображеного самолюбства та за бажанням дружи-
ни, залишившись «як був завжди, холодний черстводушний учений і егоїст»76.

Однак збереглися й інші свідчення, зокрема М. Греча про останнє побачення 
батька з С. Муравйовим-Апостолом. З листів останнього можна судити про духов-
ну близькість з батьком. З приводу втрати синів І. Муравйов-Апостол написав 
елегію давньогрецькою мовою. Очевидно, розчарований дійсністю, він прагнув 
втекти від житейських труднощів у «милу серцю античність»77.

Ось її поетичний переклад, зроблений поетом і колишнім декабристом Ф. Глін-
кою 1859 р. і опублікований 1886 р. в журналі «Русский архив»78.

Три юные лавра, когда я садил,
Три радуги светлых надежд мне сияли:
Я в будущем счастлив судьбою их был…
Уж лавры мои разрослись, расцветали.
Была в них и свежесть, была и краса,
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Верхи их сплетаясь, неслись в небеса.
Никто не чинил им ни в чем укоризны.
Могучими корнями и силой полны.
Им только и быть бы утехой отчизны,
Любовью и славой родимой страны!..

Но горе мне!... Грянул сам Зевс стрелометный,
И огнь свой палящий на сад мой послал,
И тройственный лавр мой, дар Фебу заветный,
Низвергнул, разрушил, спалил и попрал…

И те, кем могла бы родная обитель
Гордиться… повержены, мертвы во прах;
А грустный тех лавров младых насадитель
Рыдает, полмертвый, у них на корнях!..

Зміст алегорії наступний: три лаврові дерева – це троє синів автора, які були 
гордістю батька. В образі Зевса, який громом розбив дерева, виступає імператор 
Микола І. В образі того, хто посадив дерева, виступає сам автор елегії. Його доля – 
оплакувати своїх дітей. Дослідники творчості І. Муравйова-Апостола А. Кузьмен-
ко та М. Трошина припускають, що елегія була написана  1826 р. в Хомутці79. Тут 
й досі росте черешчатий трьохствольний дуб, посаджений Іваном Муравйовим-
Апостолом на честь трьох синів-декабристів. За переказом, існувало пророцтво, 
що дуб залишиться на довгі роки, а доля синів господаря буде сумною.

Після від’їзду за кордон за І. Муравйовим-Апостолом зберігалось жалування 
сенатора і пожиттєва пенсія. «Він стомився на батьківщині під ланцюгом тяжких 
випробувань і прикростей і “під привабливим небом Італії”, хотів забутися від 
перенесених нещасть у суворій вітчизні… – писав І. Кубасов. – Там, за кордоном 
нашої вітчизни, на батьківщині його улюблених Горація і Аріоста, там, за кордо-
ном, де блискучим метеором промайнуло для нього щастя, коли він був сповне-
ний сил, коли за його власними словами “його сліди були устелені трояндами”, 
там тепер шукав Муравйов притулку, заспокоєння від перенесених бур, тривог і 
важких випробувань. Його суспільне становище впало, він позбувся влади і навіть 
покровительства, і колишній “кавалер” при великих князях, російський впливо-
вий посланник і близький приятель Лагарпа, тепер за кордоном зазнавав ряду при-
нижень, які іноді ображали його звання російського сенатора»80.

У  1845 р. незадовго до смерті І. Муравйов-Апостол повернувся в Росію, де за-
став розорений маєток і добився підвищеної пенсії після звільнення з Сенату. Він 
був глибоко розчарований молодшим сином Василем, якого в листі до К. Мурав-
йової  1847  р. називав єдиною причиною своїх нещасть81. Розпещений батьками, 
той успадкував батьківський егоїзм і марнотратство82. Можна сказати, що Іван 
Матвійович виховав свою копію.

Помер І. Муравйов-Апостол у  1851  р. Був похований у Санкт-Петербурзі (за 
іншою версією – у новгородському Покровському монастирі). Спадкоємцем став 
молодший син Василь. У заповіті Іван Матвійович згадав і «державного злочин-
ця» Матвія, якому молодший брат мав сплачувати кошти, а в разі повернення гро-
мадянських прав – третину від прибутку з маєтку83.
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Латиш Юрій. Іван Муравйов-Апостол: державний діяч, людина, батько дека-
бристів

В статті розглянуто маловідомі сторінки біографії сенатора І. Муравйова-Апостола, 
проаналізовано його службову діяльність, життя в Україні, стосунки з синами-
декабристами.

Ключові слова: Муравйов-Апостол, біографія, дипломат, письменник, декабристи

Латыш Юрий. Иван Муравьев-Апостол: государственный деятель, человек, 
отец декабристов

В статье рассмотрены малоизвестные страницы биографии сенатора И. Муравьева-
Апостола, проанализирована его служебная деятельность, жизнь на Украине, отноше-
ние с сыновьями-декабристами.

Ключевые слова: Муравьев-Апостол, биография, дипломат, писатель, декабристы

Latysh Iurii. Ivan Muravyov-Apostol: statesman, man, father of Decembrists
The article deals with the not popular pages of biography of senator I. Muravyov-Apostol, 

analyzes his offi cial activity, life in Ukraine, relationship with sons-Decembrists.
Key words: Muravyov-Apostol, biography, diplomat, writer, Decembrists
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МИХАЙЛО ЛЕРМОНТОВ 
ТА ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ 
крізь призму епістолярію 

Катерина ТІМОФЄЄВА

Епістолярна спадщина будь-якого письменника – надзвичайно вдячний матері-
ал для дослідження його творчої особистості, адже являє собою зібрання інтимних 
людських документів, які дають цілісне уявлення передовсім про духовний образ 
митця. Епістолярний образ адресанта, як правило, складніший і об’ємніший, ніж 
той, що вимальовується з його творчості та загальних біографічних відомостей.

 Митець слова завжди творить за законами краси, а відтак і в особистому листуванні 
він найперше залишається художником. На епістолярну авансцену висувається індиві-
дуально творча художня свідомість. Перед нами неповторний оповідач, що має смак до 
образного слова, а його приватна кореспонденція несе в собі замаскований «внутрішній 
діалог автора із власною совістю» [14,62]. Письменницькі листи виконують не тільки 
властиві їм комунікативні функції, а й насамперед є проникливою відвертою сповіддю, 
філософсько-естетичним трактатом, спонтанним мистецьким одкровенням. 

Листи творчих особистостей дають неоціненно багатий матеріал для пізнання 
доби, в яку вони жили й творили. Думки й почуття, зафіксовані на сторінках їхніх 
епістолярних діалогів із сучасниками, уже належать історії й у своїй сукупності ма-
люють портрет не тільки епохи, а й самих авторів. 

Один часовий простір – ХІХ століття об’єднує двох яскравих представників укра-
їнської та російської літератури  –  Пантелеймона Куліша й Михайла Лермонтова. 
Проте у час, коли сходила зірка П. Куліша, М. Лермонтова вже було вбито на дуелі. 
Однак уже тоді він сприймався українською громадою як велетень духу, ціла епоха 
в російському літературному процесі.

 Саме завдяки письменницькому листуванню в нинішнього покоління читачів 
з’являється можливість відтворити творче й життєве середовище обох митців, до-
торкнутися до особливостей їхнього світосприймання. Кожен з письменників постає 
перед нами, як жива людина, котра оригінально мислить та емоційно реагує на світ 
і своє перебування в ньому, як історична особа, котра жила в певну історичну добу. 
Епістолярій дає масу істотних прикмет часу та подробиць характерів. У листі маємо 
безпосереднє, спонтанне виявлення alter-ego письменника, спалахи незамаскованих 
почуттів. Зосереджуючись на своєму мікрокосмосі, митець пропонує своє бачення 
подій, залежне від моменту, настрою чи ракурсу рецепції. Звернення до епістолярію 
двох митців дає змогу глибше зануритися в історію вітчизняної та світової культури. 



Маємо досить значну за обсягом епістолярну спадщину Лермонтова й Куліша, 
яка представлена в їхніх листах до рідних і коханих людей, до друзів, до громад-
ських діячів, проте не знаходимо жодних відомостей про кореспондентську контак-
тність безпосередньо самих письменників. В. Жданов стверджував, що Лермонтов 
не встиг розпочати тісний і довгий зв’язок з літературно-журнальним середовищем, 
майже не вів листування з літераторами. Епістолярій Куліша досі не має належного 
опрацювання. Листи українського письменника розпорошені по архівах та приват-
них зібраннях і чекають хоча б попередньої систематизації, загальної характерис-
тики та осмислення. Сам Куліш розумів це, пишучи, що «добре діло зробив би той, 
хто зібрав би його листування», не так «ради нього самого, як ради того, про що 
там написано» [3, 186]. Куліш вів надзвичайно інтенсивне листування: щодня писав 
багато кореспонденцій, акуратно відповідав на одержані листи. Якщо можуть бути 
ентузіасти листування, то Куліш належав до їх числа. Епістолярій Куліша – це плід 
не тільки його особистих почуттів, але й висновок його творчих прагнень.

Листи Лермонтова – своєрідна ненаписана ним автобіографія, яка є прямим допо-
вненням до його поетичної та прозової творчості як надзвичайно щира сповідь митця 
про свою добу. Його людська сутність постає в них у складних взаєминах із довкіллям 
та з іншими людьми, у суперечностях власної душі. Через складну мережу взаємин 
зі світом особистість Лермонтова реалізується в епістолярії якнайповніше. Молодого 
романтика здебільшого не розуміють і адекватно не сприймають сучасники. Зі спогадів 
однокурсників Лермонтова вимальовується досить непривітний портрет як зовнішньо-
го, так і внутрішнього образу поета:  «незграбний, сутулуватий, маленький брюнет, з 
обличчям оливкового кольору й великими чорними очима, що ніби з-під лоба дивлять-
ся, апатичний, говорив мало й сидів завжди в лінивій позі, напівлежачи, спершись на 
лікоть, мав важкий характер, не сходився з людьми, тримався осторонь від своїх това-
ришів, за що в свою чергу йому платили тим же. Його не любили, відокремлювалися 
від нього і не мали нічого з ним спільного, не звертали на нього ніякої уваги. Трутизна 
в погляді Лермонтова була вражаюча. Скільки презирства, насмішки й разом з тим спів-
чуття відображалось тоді на його суворому обличчі» [15,18-19]. Тоді ще ніхто не здога-
дувався про його поетичний талант. Таким побачив поета відомий літератор І. Панаєв: 
«Зовнішність Лермонтова була гарна: він був невеликого зросту, статний, мав велику 
голову, виразні риси обличчя, широкий і великий лоб, глибокі, розумні й пронизливі 
чорні очі, які мимохіть змушували ніяковіти того, на кого він довго дивився» [12, 163]. 
Христофор Санікідзе, у минулому слуга Лермонтова, стверджував, що Михайло Юрі-
йович «з прислугою був надзвичайно добрий, лагідний і поблажливий» [12, 198].Уже 
після смерті поета, інший його сучасник, відзначив, що «в Лермонтові (ми говоримо 
про нього як про приватну особу) було дві людини: один доброзичливий для невеликого 
оточення найближчих своїх друзів і для тих небагатьох осіб, до котрих він мав особливу 
повагу, інший – зневажливий і запальний для решти його знайомих» [15,198].

П. Куліш також поєднував у собі непоєднуване: був щирим християнином, про-
повідував високі духовні ідеали й їх заперечував своїми позашлюбними романами 
із жінками. Грішний праведник і Святий розпусник. Яскравим підтвердження тому 
є лист до Лесі Милорадовичівни, в якому він зізнається: «Моє серце не вміє любити 
по-ангельски, чую в ньому дуже багато гарячої крові» [13, 81]. Куліш немов змагаєть-
ся сам із собою, із своїм «я». 
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Подібні мотиви знаходимо і в листі М. Лермонтова до М. Лопухіної від 
23 грудня 1834 р.: «Я теперь бываю в свете, для того чтобы меня узнали, для того 
чтобы доказать, что я способен находить удовольствие в хорошем обществе… 
Ах!.. Я ухаживаю и, вслед за объяснениями в любви, говорю дерзости. Это еще 
забавляет меня немного, и хотя это не совсем ново, однако же бывает не часто!.. 
Вы думаете, что меня за это гонят прочь? О, нет! совсем напротив: женщины уж 
так сотворены. У меня появляется смелость в отношении с ними. Ничто меня 
не смущает – ни гнев, ни нежность; я всегда найстойчив и горяч, но сердце мое 
холодно и способно забиться только в исключительных случаях. Не правда ли, я 
далеко пошел!..» [15, 52].

Неймовірно важко осягнути психологічний світ творчої особистості: письмен-
ник повністю занурений у свої думки, почуття, які на крок попереду від реальної 
дійсності. Найглибше Лермонтов розкриває свою душу в листі до щирого друга 
М. Лопухіної: «Надо Вам сказать, что я несчастнейший человек; вы поверите мне, 
когда узнаете, что я каждый день езжу на балы. Я пустился в большой свет. В те-
чение месяца на меня была мода, меня наперерыв отбивали друг у друга. Это по 
крайней мере откровенно. Все те, кого я преследовал в моих стихах, осыпают меня 
теперь лестью. Самые хорошенькие женщины добиваются у меня стихов и хвалятся 
ими, как триумфом. Тем не менее я скучаю. Просился на Кавказ – отказали, не хотят 
даже, чтобы меня убили. Может быть, эти жалобы покажутся вам, милый друг, не-
искренними; вам, может быть, покажется странным, что я гонюсь за удовольствия-
ми, чтобы скучать, слоняясь по гостиным, когда там нет ничего интересного. Ну что 
же, я открою вам мои побуждения. Вы знаете, что самый большой недостаток – это 
тщеславие и самолюбие. Было время, когда я, в качестве новичка, искал доступа в 
это общество: это мне не удалось, и двери аристократических салонов были закрыты 
для меня; а теперь в это же самое общество я вхожу уже не как проситель, а как че-
ловек, добившийся своих прав. Я возбуждаю любопытство, предо мной заискивают, 
меня всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу этого; женщины, желающие, 
чтобы в их салонах собирались замечательные люди, хотят, чтобы я бывал у них, 
потому что я ведь тоже лев, да! я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не 
подозревали гривы. Согласитесь, что все это может опьянять; к счастью, моя при-
родная лень берет верх, и мало-помалу, я начинаю находить все это несносным. Но 
этот обретенный мной опыт полезен в том отношении, что дает мне оружие против 
общества: если оно будет преследовать меня клеветой (а это непременно случится), 
у меня будет средство отомстить; нигде ведь нет столько пошлого и смешного, как 
там. Я уверен, что вы никому не передадите моего хвастовства; ведь сказали бы, что 
я еще смешнее других; с вами же я говорю как с своею совестью…» [15,124]. Істинно: 
великі володіють даром передбачення. Голос зболеної душі чути й у його листі до 
С. Бахмєтєвої: «… Преглупое состояние человека то, когда он принужден занимать 
себя, чтоб жить, как занимали некогда придворные старых королей; быть своим шу-
том!.. Как после этого не презирать себя, не потерять доверенность, которую имел к 
душе своей?.. Одну добрую вещь скажу вам: наконец я догадался, что не гожусь для 
общества, и теперь больше, чем когда-нибудь. Вчера я был в одном доме N.N., где, 
просидев четыре часа, я не сказал ни одного путного слова. У меня нет ключа от их 
умов – быть может, слава Богу!» [15,27]. 



Яких шалених обертів набирає внутрішня роздвоєність поета! Подібні одкровен-
ня знаходимо і в листі П. Куліша до дружини Ганни Барвінок: «Одно чувство у меня 
есть – бежать, но куда не знаю. Я убежал бы даже от самого себя, потому что душа 
моя состоит из дисгармонии, которая меня же самого терзает…»  [6].  Роздвоєність 
душі письменника проступає й у листі до Лесі Милорадовичівни: «Ви знаєте, що я 
один на світі! Ви не зрозуміли, що моя душа жадає, як насущної пищі, дружнього 
погляду, дружнього слова! Де Вам це знати? Така моя доля, що я живу з людьми на 
віру; мене ніхто не розуміє яко чоловіка, і я од тих завжди далеко, з ким хотів би бути 
близько» [13,40]. 

Приватний лист до духовно близької людини є своєрідною сповіддю, у ньому зна-
ходять відображення вибір життєвих пріоритетів, духовних орієнтирів. Дух епохи, 
голос душі митців віддзеркалюються і в епістолярії М. Лермонтова та П. Куліша. 

Кожна людина несе в собі суперечливе начало: має грішне тіло й душу, постійно 
живе у вічному пориві до високого і разом з тим у щоденній побутовій круговерті, у сто-
сунках з іншими людьми здебільшого не відповідає своїм високим душевним пориван-
ням. Творчим людям внутрішня роздвоєність притаманна ще у більшій мірі. Лермонтов 
і Куліш були досить самовпевненими особистостями, вони знали собі ціну, були інте-
лектуальними, високоосвіченими, ерудованими особистостями, мали змогу навчатися 
на прикладі найкращих представників європейської культури, були носіями прекрас-
ного, духовного та вічного. Талановиті, суперечливі особистості, проте митець завжди 
вагається: він у постійному пошуку істини, у вічному двобої із самим собою. 

Самотність – ця вічна супутниця творчого обдарування – була визначальною в 
епістолярному доробку як Лермонтова, так і Куліша. У листі до М. Лопухіної росій-
ський поет сповідально-щиро зізнається: «… Я сам та особа, у которой я бываю с 
наибольшим удовольствием. Правда, по приезде я навещал довольно часто родных, 
с которыми мне следовало познакомиться; но в конце концов нашел, что лучший мой 
родственник – это я сам» [15, 28]. Ті ж думки опанували й Пантелеймона Куліша в 
листах до дружини: «Немногие ведут такую уединенную жизнь, как я, и немногие 
так грустят. Единственное мое общество – люди отсутствующие, к которым время 
от времени пишу; из присутствующих сердце мое не лежит ни к кому» [7].

Лермонтов і Куліш неодноразово вказували на свою обраність, обраність Богом, 
вищість над людьми та їхніми світськими турботами. З листа в лист Куліш повторює 
ті ж самі думки про свою обраність: «Чи вже трудно держатись на такій висоті, як ми 
з тобою? Мабуть, що й така висота не для всякого по силах…» [13,40]. У кореспон-
денції до Лесі Милорадовичівни знаходимо: «А хто найперший урозуміє Божу волю, 
той буде людина над людьми. До таких істот і я Вас причисляю, дарма що Ви, може, 
небагато дечого дівочим розумом постигаєте. Тут найперва річ – серце щире й якись 
голос із душевної глибини, котрий велить чоловікові йти вгору; а розум – слуга того 
голосу!». Він був завжди високої думки про користь, яку приносить ближнім, про 
чистоту свого серця: «В нашій душі повинні обізватися порив – собі вознести голос, 
яко нація з своєю особою задачею» [13, 67]. У листі до дружини напише: «Надто вже 
я подібний на архієрея, і іноді радий був би змінити свою рясу на свитку селянина, та 
обставини примушують мене бути подвижником супроти моєї натури» [7]. 

У кореспонденції М. Лермонтова до свого щирого друга М. Лопухіної за 1832 рік 
судження про його обраність:  «Не могу представить себе, какое впечатление про-
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изведет на вас моя важная новость: до сих пор я жил для литературной карьеры, 
принес столько жертв своему неблагодарному кумиру и вот теперь я – воин. Может 
быть это особенная воля Провидения; быть может это путь кратчайший, и если он 
не ведет меня к моей первой цели, может быть, не приведет ли он меня к последней 
цели всего существующего: умереть с пулей в груди нисколько не хуже, чем умереть 
от медленной агонии старости. Итак, если начнется война, клянусь Вам Богом, что 
всегда буду впереди» [15,33].

Лермонтов і Куліш жили та творили в надзвичайно складну добу – у час мико-
лаївської реакції та національного поневолення. Звичайно, це дало свій відбиток на 
«етопеї душі» митців. Лермонтов у листі до М. Лопухіної від 23 грудня  1834  р. за-
уважить: «… с каждым днем я все больше убеждаюсь, что из меня никогда ничего не 
выйдет, со всеми моими прекрасными мечтаниями и ложными шагами на жизнен-
ном пути; мне или не представляется случая, или не достает смелости. Мне говорят, 
что случай когда-нибудь выпадет, а время и опыт выработают во мне смелость… А 
кто порукою, что, когда все это будет, я сберегу в себе хоть частицу пламенной, мо-
лодой души, которою Бог одарил меня весьма некстати, что моя воля не истощиться 
от выжидания, что, наконец, я не разочаруюсь окончательно во всем том, что в жизни 
служит двигающим стимулом…» [15,52]. Цитований лист пронизаний байронічни-
ми настроями, які характерні й для приватного епістолярію П. Куліша. Пантелеймон 
Олександрович, не дивлячись на своє досить успішне соціальне становище, нудив 
світом, проймався «світовою скорботою», яка виринала з глибини його розчарованої 
душі, виникала з його світовідчуття – йому здавалося, що людське життя на землі 
влаштовано ганебно, і то не в соціальному, а в філософському сенсі. Він гостро від-
чував контраст між своєю літературно-громадською діяльністю у Петербурзі, яка 
не приносила йому задоволення, та відпочинком, інтимним розслабленням серед 
чернігівських приятелів, що надавало йому нових сил. Водночас письменник усві-
домлював неможливість щось змінити в своєму житті. Його бентежив психологіч-
ний дискомфорт, неспроможність осягти повного порозуміння навіть із найближчим 
оточенням. Про це він напише у листі до Параски Глібової від  12 жовтня  1860  р. 
з Петербурга: «Иногда ведь сильно хочется убежать из самой веселой компании… 
Я ведь совсем стар в душе своей, и мне всего необходимее молчаливое уединение, 
как тем запорожцам, которые под конец жизни делались пасичниками и умирали в 
одиночестве. Вы меня помолодили в Чернигове, но когда я окунулся в свою сферу, 
опять сделался прежним. У Вас в Чернигове как-то молодо живется, но этак нельзя 
всегда жить…. 

Во время моего путешествия я испытал многое, и теперь мне кажется, что то был 
не я. Я воротился старее обыкновенного в Петербург и безотраднее, нежели когда-
либо, смотрю на жизнь. Одно еще меня оживляет: это артистическая к ней любовь. 
Жизнь представляется мне обширною драмою или многосложным сплетением драм, 
и вот я всматриваюсь, всматриваюсь, вхожу душой и сердцем в эту таинственную 
путаницу и люблю людей как воплощенные идеи, люблю и злых почти так же, как 
добрых. Тот ко мне ближе, кого я лучше знаю, кого глубже уразумел. Если когда-
либо наступит для меня пора творчества, я буду почти счастлив: это будет воскресе-
ние моей молодости, только в другом виде. Но теперь глубокий мрак в моей душе… 
Грустно на свете! Конечно, всего грустнее тому, кого никто не любит; но и кого лю-
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бят все-таки грустно. Любовь мне представляется цветами на моей могиле: не мне 
дышать их ароматом!... Все пасмурно кругом и последние цветы побивает мороз» [8]. 
А через деякий час у листі від 16 березня 1861 р. до П. Глібової адресант знову напи-
ше: «… Ах, Боже, всюду одинаково грустно на свете. Я ропщу на работу, а она – моя 
единственная опора, мое единственное утешение» [8]. 

Листуючись з дружиною, Куліш писав про свої переживання щодо пізнання са-
мого себе й світу, про свою затяжну психологічну кризу:  «Я все грущу; все серце 
чего-то ноет, и не могу успокоиться для какого-нибудь труда. Здешние люди мало 
меня удовлетворяют. Я вижу более, нежели сколько они хотят мне показать. Иногда 
меня увлекает моя молчаливая пронырливость, и я строю в своем уме целые теории 
страстей человеческих; но концом этой забавы бывает обыкновенно все та же грусть. 
Хотелось бы пожить где-то в прекрасном уединении, в котором бы ничего не произ-
водило на меня отрицательного впечатления, и в котором бы душа моя осмотрелась 
вокруг себя и привела в порядок дела свои. А то на меня и ласки, и внимания произ-
водят впечатление тяжелое. Во всем я вижу случайность и условность и ничему цены 
не придаю» [6]. Не маючи поряд себе вірного друга, Куліш сповідався в листах до 
дружини: «Сижу за работой и томлюсь, как на панщине; но часы, отданные работе 
по долгу, при всей своей безотрадности, можно назвать счастливыми в сравнении с 
теми часами, которые я не знаю куда девать: не читается, не пишется, дома скучно, 
выйдешь из дому – грустно. Всякая беседа ничтожна и не влечет меня. Я молчу и 
скучаю, слушая премудрые суждения о новостях, о науке и литературе...» [11, 83]. 

Як усі творчі особистості і Лермонтов, і Куліш розраду знаходять у спогляданні 
природи: «Вечером, по захождении солнца, мы гуляем в своем саду, как в бальзами-
ческой аптеке, и нам кажется, что соловьи нигде не поют, с такой энергетикой, как у 
нас» (із листа П. Куліша) [11, 277]; «…каждое утро я вижу из своего окна цепь снежных 
гор и Эльбрус; вот и теперь, когда я пишу это письмо, я время от времени кладу перо, 
чтобы взглянуть на этих великанов, так они прекрасны и величественны» (із листа 
М. Лермонтова) [15, 107]. Вихід із гнітючого суспільного становища вони знаходять 
у втечі від буденності. Щоправда, втеча була різною: Лермонтов шукав прихисток на 
Кавказі під кулями горців, Куліш – оселився на хуторі Ганнина Пустинь і працював 
на ниві національного й духовного визволення українського народу. З епістолярію 
Лермонтова й Куліша постає типологічно споріднений образ митця із загостреним 
відчуттям прекрасного та потворного, образ творчої особистості, яка найпотаємніші 
й найсокровенніші порухи душі довіряє лише жінці.

Приватна кореспонденція Лермонтова й Куліша дає можливість нинішнім 
реципієнтам побачити адресантів як живих людей. Кожен з них несе в собі не-
повторний світ зі своїми болями й радостями, звитягами й розчаруваннями. На 
сторінках їхніх листів знаходимо осмислення вічних тем: протиборства високо-
го й низького, відчуження генія від суспільства, нерівності душ. Крізь призму 
епістолярію обох письменників споглядаємо відбиток певного часового простору 
(миколаївська реакція, національне гноблення), душевний стан митців (байро-
нічні мотиви, самотність, непорозуміння із суспільством). На перший погляд, що 
може бути спільного в таких різних діячів культури? Їхні життєві стежки ніде не 
перепліталися, найбільш імовірно Лермонтов навіть не здогадувався про існування 
П. Куліша (коли Лермонтова не стало, Кулішеві було всього-навсього 22 роки, пере-
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дували їм роки навчання в Університеті св. Володимира). Щодо Куліша, він, очевид-
но, був знайомий з творчістю Лермонтова. Не залишимо поза увагою той факт, що 
в  1847 році Куліш написав «онєгінською строфою» першу (і єдину) частину автобі-
ографічного роману у віршах «Евгений Онегин нашего времени» (інтертекстуальна 
назва як компіляція-поєднання двох славетних романів: «Евгений Онегин» Пушкіна 
та «Герой нашего времени» Лермонтова). Пантелеймон Олександрович пройшов до-
сить довгий життєвий шлях і встиг попрацювати й прислужитись власному народо-
ві. Недаремно ж він обрав собі псевдонім Ратай, бо й справді був великим трударем 
на український ниві. Шлях же Лермонтова був занадто коротким, і ми, звичайно, 
можемо лише здогадуватись про його нові здобутки на творчій ниві. Поетичний та-
лант Лермонтова зів’яв, так і не розкрившись повністю, але молодечий запал і бун-
тівливий характер його творів ще не раз кликатиме «бурі» почуттів і романтичних 
вчинків у прийдешніх поколіннях.

Кожен з письменників мав свій індивідуальний стиль, свої мистецькі уподобан-
ня, але об’єднує їх одна доба – епоха розквіту романтизму, характерні особливості 
якого прослідковуються в епістолярії обох митців: зверненням до внутрішнього ста-
ну душі, мальовничістю описів і характеристик, підкресленим зображенням при-
страстей. Власне, романтиками вони були й у житті.

Доторкнувшись лише до невеликої часточки приватного листування Лермон-
това й Куліша, читач ще раз пересвідчиться, що час і суспільство накладають свій 
відбиток на мистецьке обдарування непересічних особистостей. Утім, творчість 
М. Лермонтова й П. Куліша давно вже перебуває поза часом і простором. Вони просто 
Великі сини своїх народів – Бунтівник та Ратай.
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УДК: 82:930

ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ
ЯКОВА ШУЛЬГИНА

Сергій ШЕВЧЕНКО

2 березня (16 лютого за старим стилем) 2011р. виповнилося 160 років від дня 
народження добре відомого свого часу українського громадського діяча, представ-
ника “Історичної школи” В. Антоновича, автора “Київської Старовини”, педагога 
Якова Шульгина. У вітчизняній, зрештою, і європейській, історії сьогодні більш 
відомим є його старший син Олександр, член Центральної Ради та Генерального 
Секретаріату, перший міністр закордонний справ УНР (фактично, фундатор на-
ціональної дипломатії), голова українського уряду в екзилі [1]. Середній син Во-
лодимир загинув під Крутами  [2].  З радянських часів і до сьогодення в москов-
ських та російських емігрантських виданнях оприлюднено помітне число праць 
двоюрідного брата Якова Миколайовича, монархіста, українофоба й антисеміта 
Василя Шульгина та публікацій про нього [3]. Водночас постать українського па-
тріота Я. Шульгина є значно менш дослідженою. У даній статті зробимо спробу 
висвітлити, можливо найменш відомий, період його життя в Єлисаветграді (тепер 
– Кіровоград), використавши, передовсім, спогади сина Олександра [4] та фонди 
Держархіву Кіровоградської області – відділення Держбанку Росії (ф. 7), а також 
товариства поширення грамотності та ремесел (ф. 56). 

Внук колезького радника, син чиновника з особливих доручень при генерал-
губернаторі по чоловічій лінії і внук українського поета, учасника Вітчизняної ві-
йни Є. Рудиківського [5] по жіночій лінії, Яків із трьома сестрами рано осиротів і 
виховувався дядьком Віталієм Шульгиним. Юнак здобув фах історика в Імператор-
ському університеті ім. св. Володимира, де формувався під впливом Антоновича 
й Драгоманова, входив до Старокиївської Громади, мешкав за кордоном, в Одесі. 
За українофільську діяльність відбув заслання в Сибіру, після якого отримав до-
звіл жити у Варшаві, а потім знову в рідному Києві. Друкувався в “Київській Ста-
ровині”  [6].  Одружився на представниці давнього козацько-старшинського роду 
Любові Устимович, з якою познайомився саме в редакції цього журналу, куди вона 
зайшла з батьком, передплатником часопису. 

Для влади, як пише О. Шульгин, батько був “неблагонадійним”. “Жити вічно на 
випадковий і мізерний заробіток від приватних лекцій було тяжко. І тут з’являється 
несподівана пропозиція: родина Шульгиних була досить тісно пов’язана з проф. 
Бунге, що був у той час міністром фінансів (на цей час – уже головою Комітету мі-
ністрів [7]. – С.Ш.). Людина ліберальна і порядна, він вирішив допомогти батькові 



та призначив його на контролера Державного Банку в Єлисаветі. З матеріального 
боку це була добра посада, контролер у цій установі є другою особою після ди-
ректора. Але ця нова сфера діяльності була чужою батькові, а їхати до Єлисавету, 
провінційного міста, відриваючись від Громади, від “Киевской Старины”, від кни-
жок було не легко… Та батько погодився. Десь літом 1894 року він мусив поїхати 
спершу до Кременчука на Полтавщині, де при тамошньому банкові вивчив нове 
діло. … Незабаром стаж скінчився, і всі ми переїхали до Єлисавету …”, – згадував 
О. Шульгин [4, 239]. Додамо, що офіційно Я. Шульгин був призначений на посаду 
контролера ще з 1 грудня 1893 р. Повідомлення ж про його призначення канцеля-
рія Держбанку Росії відправила із Санкт-Петербурга до Сохвиного Хорольського 
повіту на Полтавщині, де він мешкав у помісті тещі, лише  22  грудня, додавши 
посвідчення “для вільного проїзду до міста Єлисаветграда і проживання в цьому 
місті до отримання посвідчення від Єлисаветградського Відділення” [8, 12]. Таким 
чином, до історії міста на Інгулі увійшла одна з найвідоміших в національній іс-
торії сімей.

Офіційно банківське відділення відкрилося 1 червня. А 8 серпня священик Успен-
ського собору привів Я. Шульгина до присяги, у тексті якої, зокрема, йшлося:

“…Зобов’язуюся і клянуся Всемогутнім Богом, перед Всемогутнім Богом, перед Свя-
тим Його Євангелієм у тому, що  … силі і владі належні права і переваги, узаконення  … 
по розумінню, силі і можливості застерігати та обороняти, і при цьому… для своєї корис-
ливості, спорідненості, дружби і ворожості всупереч посаді своїй і присязі не чинити,… 
перед Богом і судом Його страшним у тому завжди відповісти можу: як суть мені Господь 
Бог душевно і тілесно допоможе… Цілую слова і хрест...” [8, 17].

Зауважимо, що Міністерство фінансів Російської імперії тривалий час відмов-
ляло земській і міській владі щодо відкриття в Єлисаветграді держбанківського 
відділення. Адже, по-перше, такі структури діяли в сусідніх Кременчуці, Микола-
єва та Херсоні; по-друге, в Санкт-Петербурзі вважали, що стан місцевих торгівлі й 
промисловості зумовить збитковість нової установи. Але ті побоювання не справ-
дилися і вже 1895 р. єлисаветградське відділення, маючи обігу до 20 тис. карбован-
ців, отримало 84 тис. карбованців прибутку, тоді як його утримання обійшлося в 
23 тис. карб. [9, 198]. У ці перші фінансові успіхи зробив вагомий внесок, як друга 
посадова особа, Я. Шульгин. Як людина відповідальна, він сумлінно виконував ро-
боту. 19.9.1895 р. спадковий дворянин затверджується в чині губернського секре-
таря, секретаря зі старшинством, 14.5.1896 р. нагороджується орденом Станіслава 
ІV ст., 24.11.1896 р. – срібною медаллю на Олександрівській стрічці [8]. 

Але робота не приносила задоволення. Додому приходив втомленим і знерво-
ваним о 15–16 годині. Виснаження, відсутність можливості працювати з комплек-
сами провідних першоджерел національної історії, відірваність від наукових кіл 
зумовили перерву в дослідницькій діяльності. Зокрема, історик не зміг реалізувати 
задум написати монографію про Ю. Немирича.

“Дещо, правда, писав, – згадує син Олександр, – наприклад, ... коли... опинився 
в паризькій тюрмі (у “Літературно-науковому Віснику”)”. Цю статтю, де йшло-
ся про епізод емігрантського періоду, було прочитано кільком гостям у квартирі 
Шульгиних  [4,  251].  1899 р. в “Записках Наукового товариства імені Шевченка” 
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вийшла стаття Шульгина “Україна після 1654 року”. Рецензент у “Київській Ста-
ровині” зауважив, що написано її за кілька років до цього, з чого робимо висновок, 
що це було в єлисаветградський період. У публікації показано невідповідність дій 
Москви й Петербурга від Переяславської Ради до Катерини ІІ сподіванням укра-
їнського народу. Так,  1667,  1681  і  1686  рр. зі згоди Романових велика територія 
Правобережної України, яка 1654 р. входила до козацької держави, відійшла Речі 
Посполитій або заборонялася для заселення. Наступ Росії на українську автономію 
1722, 1734 і 1764 рр. привів до ліквідації Гетьманщини, а потім і Запорізької Січі. 
1783 р. імперія завершила закріпачення українських селян. І, нарешті, українських 
віруючих позбавили можливості обирати митрополитів та пастирів.

1899 р. у “Записках” НТШ вийшла стаття Я. Шульгина (як і попередня, під-
писана “Л. Ч.”), присвячена пам’яті померлого наприкінці  1898 р. В. Ястребова. 
М. Грушевський називає останнього єлисаветградським приятелем Якова Мико-
лайовича [10, 174]. Спілкуючись із фактично провідним дослідником минувшини 
краю, випускником-істориком університету в Одесі, викладачем земського реаль-
ного училища, кореспондентом Московського археологічного товариства при Но-
воросійському університеті, дійсним членом Товариства історії та старожитностей, 
членом-кореспондентом Церковно-археологічного товариства при Київській духо-
вній академії Ястребовим  [11],  Шульгин, очевидно, певним чином тамував свій 
історико-дослідницький “голод” у провінції. Якова Миколайовича раніше могли 
зацікавити публікації єлисаветградця, пов’язані з гайдамацькою тематикою  [12].  
Під час єлисаветградського періоду Шульгина Ястребов друкувався в “Київській 
старовині”, “Записках імператорського Одеського товариства історії та старожит-
ностей”,  “Старожитностях”,  “Етнографічному огляді”,  “Археологічних вістях та 
замітках”. Рецензії й відгуки на його праці писали Яворницький, Кримський, Сум-
цов, Гошкевич. Володимир Миколайович міг запросити Якова Миколайовича від-
відати організований ним, єдиний у місті музей у реальному училищі, оглянути 
пам’ятник професору В. Григоровичу на Петро-Павлівському цвинтарі.

“Єлисавету батьки не любили, – підкреслює О. Шульгин. – ...Батько був сумний. Мрії 
його про університетську кар’єру були давно забуті; життя програне... Сумна була й мама. 
Велику ролю відігравало нудне життя в Єлисаветі, відсутність справжньої громадської 
діяльності, яка для її гарячої, високоідейної натури була така потрібна... Сумно було, але 
не безнадійно... Знаходили батьки іноді собі відраду… Не завжди Єлисаветград був пуст-
кою в українському відношенні. Не був він таким подекуди і за часів перебування там 
моїх батьків”.

Я. Шульгин часто спілкувався із своїм товаришем ще київського періоду ліка-
рем П. Михалевичем. У місті на Дніпрі Панас Іванович здобув фах медика, най-
ближче зійшовся з громадівцями В. Антоновичем, О. Русовим, Ф. Вовком, М. 
Драгомановим. Після вислання з Києва жив на Чернігівщині, брав участь у росій-
сько-турецькій війні. Не отримавши права повернутися до Києва, Михалевич у др. 
пол. 1870-х рр. оселився в Єлисаветграді, де, на думку Антоновича, потребувало 
зміцнення середовище української інтелігенції. І дійсно, прибулий пожвавив тут 
народовольчий просвітницький рух, очолив українофільський гурток, де різночас-
но брали участь І. Тобілевич, Й. Шевченко, О. Русов, М. Левитський, М. Лащенко, 
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К. та І. Стиранкевичі. Згадуючи своє перебування в Єлисаветграді, О. Русова нази-
вала П. Михалевича “видатним Українцем, демократом чистої води, євангельської 
моралі у відносинах з людьми”  [13,  91].  Панас Іванович висилається до Сибіру. 
1892 р. повертається до Єлисаветграда, відновлює приватну лікарську практику, 
береться за переклади українською.

Яків Миколайович після поїздок до Києва розповідав приятелеві новини на-
ціонального громадського життя. “Сам Михалевич своєю милою вдачею розганяв 
сум батьків, навіяний і ненависним банком з пародією на справжніх людей, і його 
власними глибокими розчаруваннями… З себе він був дуже приємний: високий на 
зріст, з сивуватою головою, невеличкою борідкою та вусами, а очі звертали на себе 
увагу: в них відчувалась і добрість, і бистрий розум. Від нього віяло як простотою, 
так і великою внутрішньою гідністю”,  –  пише О. Шульгин  [4,  246].  Наприкінці 
1890-х рр., коли Шульгини мешкали неподалік Ковалівського бульвару, вони чи не 
щодня приймали велику родину Михалевичів (у них, як і в господарів, було четве-
ро дітей), або вирушали до них у центр, до Успенського собору, у гості. Михале-
вич став домашнім лікарем Шульгиних, які приязно ставилися й до його дружини 
Катерини, за походженням селянки з Полтавщини. Панас Іванович приходив на 
українські зібрання додому до товариша. Син останнього Олександр, порівнюючи 
двох друзів, колишніх засланців, пише, що батько “був певно сміливіший, але … 
й більш незалежний, бо був капітал мами (спадковий. – С.Ш.)… Нарешті, Єлиса-
вет не був для нього, як для Михалевича, місцем його “злочинної” діяльності” [4, 
246].

Сім’я Шульгиних, яка в останній період мешкала неподалік театру, ходила на іс-
торичні п’єси (“Сава Чалий”, “Богдан Хмельницький”), комедії і драми Карпенка-
Карого, захоплювалася грою корифеїв національної сцени. Одного разу Любов 
Шульгина зібрала гроші і зі своєю сестрою Марією Устимович придбала подарун-
ки Карпенку-Карому (“каламаря на мармуровій дошці, з двома срібними ведмеди-
ками”), Саксаганському (великий срібний келих) та Ліницькій (кошик квітів), які 
було піднесено під час бенефісів одного з артистів.

“Батьки,  –  згадував О.Шульгин,  –  … вирішили публічно вітати наших артистів, щоб 
усі бачили, що й українці мають кого шанувати і вміють шанувати… Театр, український 
театр, робив своє виховне діло, а мої батьки, чим могли, прагнули піднести престиж наших 
незабутніх корифеїв” [4, 252].
Карпенко-Карий з дружиною-акторкою Софією часто бували в Шуль-

гиних вдома “і були у великій приязні з батьками. Пригадую собі, як ми з 
мамою зустрічали на вулиці Карпенка-Карого та довго гуляли разом, бо він 
оповідав мамі проекти своїх нових творів. Мама незвичайно уважно слухала, 
і не раз вставляла зауваження, чи висловлювала своє захоплення. Раз у нас 
було читання нової п’єси Карпенка-Карого – “Сава Чалий”. Всі українці були 
в зборі… Якось були у нас Карпенко і Саксаганський. Останнього попрохали 
заспівати; він згодився, але сказав, що співатиме потиху, бо “не в голосі”. Під 
акомпанемент тітки заспівав він “Ой, що ж бо то й за ворон”, і співав так, що 
голос його заповнив всю кімнату. Співав він знаменито”, – згадував в емігра-
ції О. Шульгин [4, 251].
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Одного разу до Якова Миколайовича завітали Микола Садовський із Євгеном 
Чикаленком. Практично всі українські діячі, приїжджаючи до міста, заходили 
до Шульгина, у т. ч. поет Микола Вороний, який саме переклав рідною мовою 
працю господаря про Коліївщину. Бували тут і місцеві “свідомі українці; їх 
було небагато… Пригадую старого Лащенка, незаможного урядовця (можливо, 
інспектора-освітянина, батька майбутніх викладачів-емігрантів у Чехії Ростис-
лава та В’ячеслава.  – C.Ш.  [14,  55]),  та ще котрогось, здається, Кулаковського, 
що мав велику бороду та писав якісь нудні оповідання, які читав у нас”,  –  зга-
дував Олександр Якович [4, 251].

В особовій справі контролера банку офіційно зафіксовані дві його відпуст-
ки: з  20.8.1896 р. на  2  місяці (саме в цей період народилася четверта дитина в 
сім’ї  –  29  серпня) та з  16.2.1898  р.  –  на  25  днів. Його ж сім’я щоліта їхала на 
Полтавщину до родичів дружини Устимовичів. Лише одного разу, пише Олек-
сандр Якович, батьки найняли під Єлисаветградом у “дідичів Мар’яновичів 
житло, після чого заприятелювали з цією родиною” [4, 240]. Вірогідно, це була 
дворянська родина Івана та Віри Мар’яновичів, з якими познайомитися Шуль-
гин міг в Єлисаветградському товаристві поширення грамотності та ремесел 
[15,  1 зв.], до складу якого входили й інші чільні представники тогочасної гу-
манітарної та підприємницької еліти, влади  –  М. Левитський, П. Михалевич, 
П. Рябков, М. Слободзінський, О. Тарковський, С. Шимановський, Є. Тамм, 
Олеші  [16,  1–2],  [17;  24,  37].  Частину із них бачимо у звіті із влаштування то-
вариством безкоштовної громадської бібліотеки, до чого, зокрема, долучились 
О. Тулуб, Я. Шульгин, В. Ястребов. 

На час призначення до міста на Інгулі сім’я новоспеченого банківського служ-
бовця мала дітей Надію (майбутня авторка першого українського підручника з ма-
тематики 1918 р.) та Олександра. 1894–1896 рр. народилися Володимир та Микола.  
Їхнім вихованням займалася мама Любов Миколаївна, яка походила із козацько-
старшинського роду Полтавщини Устимовичів. “Батьки повинні жити для дітей”, 
– говорила вона, не віддавши дітей до зросійщених єлисаветградських навчаль-
них закладів.  “Несвідомі ми були того, які цінні перлини вкладали наші батьки 
в наше національне виховання. А яка відвага була в батьків (недавня кара батька 
та Сибір!), що говорили з нами по-українському. Скільки людей перестерігало їх, 
що це небезпечно...”,  –  згадувала їх донька Надія. Мама в Єлисаветграді часто 
ходила в українському вбранні. “І росіянки говорили: “Странная дама, ходит в ма-
лорусском костюме, ведёт детей за руку и говорит с ними по-малорусски!” Навіть 
Карпенко-Карий був здивований постійним спілкуванням цієї родини українською 
мовою: “Чи ти завжди так говориш?”, – питав Надію Шульгину, похваливши після 
ствердної відповіді  [4, 243–244]. Шульгини приймали студентів, які поверталися 
на канікули, гімназистів старших класів. Господиня прагнула пробудити в них на-
ціональне почуття. Молодь частували, при необхідності допомагали матеріально. 
Дехто з гостей читав тут свої україномовні аматорські вірші. Згодом вони прихо-
дитимуть до Шульгиних у Києві.

Наприкінці єлисаветградського періоду Шульгин увійшов до Наукового това-
риства ім. Т. Шевченка. “Яків Миколич, був обраний дійсним членом НТШ 1 черв-
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ня 1899 р., – отже у першій черзі кандидатів історично-філософічної Секції, поряд 
із В. Антоновичем, Ф. Вовком, М. Грушевським...”, – йдеться в примітках до пере-
днього слова збірника на пошану О. Шульгина [18, 5]. 

21 липня  1899 р. Яків Миколайович звільняється з роботи за власним бажан-
ням, і Шульгини переїздять до Києва. Там розширилася можливість громадської, 
наукової і педагогічної діяльності глави сім’ї, здобули освіту його діти, відбулося 
їхнє становлення як патріотів України.

Яків Шульгин як друга посадова особа відділення Держбанку Росії в повітовому 
центрі зробив вагомий внесок у його становлення і діяльність, у розвиток фінансової 
галузі міста й регіону, у кредитування торговельно-промислових підприємств, сіль-
ського господарства, дрібних установ. Він із дружиною помітно посилив громадське 
національне середовище міста. Квартира Шульгиних стала одним із “українських 
домів” зросійщеного Єлисаветграда. Господарі показували городянам приклад па-
тріотичного виховання дітей, двоє з яких через два десятиріччя стануть відомими 
діячами національно-визвольних змагань. Перспективи аналізу життєпису родини 
Шульгиних, її внеску в національну історію полягають у поглибленому дослідженні 
київських, полтавських, закордонних архівів, фамільних першоджерел.
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УДК: 82:930

ЛІТОПИС ОДНІЄЇ ДОЛІ 

Володимир СКРИНЧЕНКО

Історичні події набувають особливого смислу у призмі біографії конкретної лю-
дини, тим більш – видатної. Життєва драма Дмитра Васильовича Скринченка спів-
пала із драматичними подіями у житті країни, якій він прагнув віддати свій неаби-
який талант, творчу наснагу та енергію. На чужині, у Сербії (м. Нові-Сад), скінчив 
він земний шлях, і через те ім’я його тривалий час було під забороною, а праці три-
мали у спеціальних сховищах, куди не мав доступу пересічний читач  [1].  Творчий 
спадок Дмитра Скринченка  –  більше  500  праць  –  охоплює надзвичайно широкий 
спектр його наукових пошуків та громадських інтересів, і становить вагомий внесок 
у богослов’я, історію, етнографію та педагогіку. 

Його життя та доля, багатогранна наукова і громадська діяльність знайшли своє 
відображення на сторінках наукових та релігійних видань Росії, України та Білорусі, 
а також країн Заходу (Сербії, Аргентини і США) останніх років. Не забутий Дмитро 
Скринченко на Батьківщині, не забутий і у далеких від Києва містах земної кулі – 
Буенос-Айресі, Сан-Паулу та Сіднеї, де мешкають його численні нащадки [1-9].

Дмитро Скринченко народився на Воронезькій землі у багатодітній родині сіль-
ського псаломника, предки якого, поселенці з України, споконвіку служили Право-
славній Церкві. Здібності і надзвичайна цілеспрямованість допомогли йому з успі-
хом пройти курс навчання у Воронезькому духовному училищі і семінарії, а потім 
– 1901 року блискуче закінчити Казанську духовну академію. 

Підсумком багаторічної праці і духовних шукань 27-річного випускника академії 
став твір “Ценность жизни по современно-философскому и христианскому учению” 
[5; 6], за який Дмитро Скринченко був визнаний гідним звання кандидата богослов’я 
з наданням йому права викладати у духовних семінаріях. 

Діяльність Дмитра Скринченка розпочиналася спочатку у глибинці Росії (у 
Пермі), де викладав він у Пермській духовній семінарії, а потім, у Білорусі, де від-
разу виявив себе яскравим публіцистом, а згодом  – і видатним редактором газет 
“Минские епархиальные ведомости” та “Минское слово”. До 1912 р. його службова 
кар’єра була на підйомі. Але конфлікт із місцевою владою, яку Дмитро Скринчен-
ко звинувачував у зловживаннях і корупції, змусив його закрити газету “Минское 
слово” і залишити Білорусь [7].

Майже рік промайнув з того часу, як залишив білоруський край Дмитро Скринчен-
ко. Багато яскравих подій та зустрічей, міст та доріг вмістилося у цей термін! Шляхи 
вели його до Києва – через Житомир і Варшаву, Берлін та Париж, Лондон і Мюнхен та 
інші європейські міста, які він відвідав під час своєї європейської подорожі. 

А спочатку була Україна, місто Житомир, куди Дмитро Скринченко був запро-
шений викладачем Мариїнської жіночої гімназії. За пропозицією архиєпископа Ан-



тонія Дмитро Скринченко починає друкуватися у місцевій газеті “Жизнь Волыни”. 
Живий дух газетних публікацій Дмитра Скринченка привернув увагу О. М. Дере-
вицького, куратора Київського учбового округу. Людина прониклива, Деревицький 
відразу побачив неординарність особистості Дмитра Скринченка. Тому й запросив 
Дмитра Васильовича влітку  1913-го перейти до Київської ІІ класичної гімназії ви-
кладачем історії [8]. 

У КИЄВІ-ГРАДІ. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА
Київ зустрів Дмитра Васильовича яскравим літніми барвами та ласкавою по-

смішкою, яка наче сяяла в очах людей. Його відразу зачарувало це місто-красень, що 
майже потонуло в садах, чудові його схили у зеленому вбранні. Щовечора з кам’яної 
постаті святого Володимира понад Дніпром спалахував електричний хрест, і місто 
займалося електричним вогнем. То були часи незабутні... На Хрещатику у численних 
кафе просто неба сиділи усміхнені люди, смакували каву та морозиво. Мабуть, і мрі-
яли вони про те, що все їх життя пройде затишно, наче у яскравому світлі. Та вийшло 
навпаки. Веселі, безтурботні обличчя киян згадувалися потім йому на еміграції, де 
ніяк він не міг звикнути до похмурої стурбованості людей повоєнних 1920-х рр. 

У Києві мешкало на той час майже 600 тис. чол., вулицями міста поспішали трам-
ваї, працювала телефонна мережа, урочисто відкритий був фунікулер, що з’єднав 
верхню терасу Володимирської гірки із Подолом [10]. Ще не забули у Києві про заги-
бель Столипіна: вбивча куля вразила його у Київському оперному театрі. А через два 
роки на Хрещатику, навпроти Міської Думи (тепер там підземний перехід до Майда-
ну Незалежності) відкрили пам’ятник. Скульптор Етторе Ксіменес добре подбав про 
бронзового Реформатора, спорядивши його усіма атрибутами вічності  –  фігурами 
витязя й жінки, яка символізує Росію, афоризмами прем’єра на гранях постаменту.

“Адресная и справочная книга г. Киева на 1914 г.” згадує Дмитра Васильовича як 
мешканця міста [11, 226] та викладача ІІ–ї класичної гімназії [11, 426], у стінах якої на-
вчалося і викладало чимало видатних людей, зокрема Михайло Драгоманов, видатний 
педагог Володимир Науменко і Павло Чубинський, автор державного гімну України.

Спочатку родина Скринченків мешкала на Десятинному провулку, із чудовим 
краєвидом на гори київські, а потім – у шестиповерховому будинку у стилі модерн 
на Костьольній вулиці  [12,  147].  Неподалік – Олександрівський костьол, а поряд із 
ним – панорама “Голгофа”, павільйонна споруда у стилі “sezession”, із експозицією 
полотен на тему “Останні дні життя Спасителя” німецьких художників К. Фроша 
та Й. Крігера [13, 79-80]. Київська “Голгофа” приваблювала не тільки численних па-
ломників: заради неї кияни згодні були простояти у черзі протягом годин, а квитки 
доводилося придбати за тиждень до того.

Бурхливо вирувало й культурне життя міста: опера, концерти, сінематограф... На 
сцені Київської опери (третій за рейтингом після Москви й Петербурга) виступало 
той час чимало видатних артистів, зокрема бас О.І. Улуханов, тенор Ф.Г. Орешкевич 
та сопрано К.Д. Воронець-Монтвід. Поряд з ними виступала й італійська трупа. Мали 
успіх перші “ілюзіони” — кінотеатри Шанцера, “Корсо” та “Експрес”. У навчаль-
них закладах плідно працювала інтелектуальна еліта міста. Серед них – Є.О.Патон, 
С.П. Тимошенко. Понад Києвом літали аероплани студента Ігоря Сікорського. Ще 
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навчалися майбутній письменник Михайло Булгаков та хореограф Сергій Лифар...
У Києві Дмитра Васильовича запросили до газети “Киевлянин”, яку більше 

30 років редагував Дмитро Іванович Пихно, професор Київського університету, й 
громадський діяч. За висловом В. В. Шульгина, Дмитро Іванович “...принадлежал к 
тем немногим людям, которые по “альфе” (1905 г.), определяли “омегу” (1917 г.) рус-
ской революции...” [14, 337]. Але – не судилося працювати їм разом: в ніч на 29 липня 
(за ст. ст.)  1913  року Дмитро Пихно покинув цей світ... Отже, у Києві розпочинати 
прийшлося із некролога.  “Когда поднимались животрепещущие краевые вопросы, 
деятели Белоруссии шли на поклон к мудрому старцу Малороссии… Я слушал этого 
мудрого старца…” – згадував Дмитро Скринченко [15].

Газету Дмитра Івановича успадкував його пасинок Василь Віталійович Шуль-
гин, витончений денді наче з п’єс Оскара Уайльда, член Державної Думи,  “...очень 
талантливый публицист, ... даровитый, оригинальный оратор”. Поряд із тим Дмитро 
Скринченко констатував історичний парадокс:  «искренний и несомненный монар-
хист» Шульгин сам підштовхував монархію у безодню попри усі його промови з дум-
ської трибуни. «…Он не уразумел, какой страшный ураган будет много лет бушевать 
в России», – ось так Дмитро Васильович оцінив Шульгина-політика із його тяжінням 
до авантюри, акторства та марнославства [16, 32]. Скандальна публікація Шульгина 
щодо “справи Бейліса” [17] принесла йому всесвітню відомість та поділила російське 
суспільство на ворогуючі табори: викликала захоплення ліберальних кіл і обурення 
консервативних. Газету полишила більшість її читачів, а редакцію – найближчі спів-
робітники, які вирішили заснувати нову газету – “Киев”, що мала йти курсом колиш-
нього “Киевлянина”. Як людину досвідчену у газетній справі, Дмитра Скринченка 
запросили до редакції, щоб розпочати видання газети із нового 1914 року. 

Політичний вибір його був невипадковий. Загалом у світогляді Дмитра Скрин-
ченка освічений консерватизм поєднувався із елементами новаторства та безумовної 
охоронності державного ладу. Його непокоїло, що слабкість національної ідеї у сус-
пільстві призвела до розриву між державою та суспільством. Супротивник револю-
ційних змін, які супроводжувалися у Росії терором (зокрема 1905-го року), Дмитро 
Скринченко належав до поміркованої частини суспільства і був прихильником ево-
люційного розвитку країни.

З перших номерів нової газети його прізвище незмінно присутнє на першій сто-
рінці серед учасників видання. Тоді у редакції плідно працювало справжнє сузір’я 
видатних особистостей Росії – відомих вчених, істориків і публіцистів, політиків 
– членів Державної Думи, переважно професура Київського і Петербурзького уні-
верситетів. Але й у такому вишуканому товаристві Дмитро Скринченко завжди 
був помітною постаттю. Стиль його публікацій, енергійний і змістовний завжди 
приваблював до себе читача. Фахівець з латини, він влучно довершував свою дум-
ку афоризмом з древніх авторів. 

Ідейний керівник цього творчого співдружжя, професор П.Я. Армашевський по-
ходив із культурного прошарку малоросійського дворянства  [18, 18, 19]. Саме йому 
Київ зобов’язаний чудовою розробкою мережі артезіанських колодязів. Рідний пле-
мінник (з боку матері) історика О.М. Лазаревського, редактора “Киевской старины”, 
Армашевський палко захоплювався історією рідного краю, щомісяця брав участь у 



зборах редакції журналу. Дружні стосунки у Дмитра Скринченка склалися із укра-
їнським істориком А.В. Стороженком, автором визначних праць з історії козаччини, 
зокрема “Стефан Баторий и днепровские казаки”. Активний діяч Товариства Несто-
ра-літописця, Стороженко співпрацював із журналом “Киевская старина”, разом із 
братом Миколою він видавав “Малороссийский родословник” та вісім томів родин-
ного архіву Стороженків [19, 792, 793]. 

Педагогіка лишалася провідною справою його життя. Як і предки його, свя-
щеннослужителі, Дмитро Скринченко прагнув нести світ істини до учнів своїх; 
мав він якусь владу над людьми, що приваблювала їх до нього. “... ученики прони-
клись ко мне таким уважением, что постоянно провожали меня домой из гимназии, 
рассказывали мне свои секреты, ... собирались у меня на квартире для редактирова-
ния своего ученического журнала” – згадував він. Чимало часу приділяв він учням 
поза школою, залучав їх до цікавих історичних екскурсій на місця археологічних 
розвідок [20]. У гімназії Дмитро Скринченко активно співпрацював із батьківським 
комітетом, виступав із доповідями на педагогічних зборах та з’їздах. 

З учнів прагнув він виховати справжніх патріотів і громадян, слушно вбачаючи у 
цьому найважливіший чинник зростання як економічної, так і політичної могутнос-
ті держави. Яскравий приклад тому надавала Німеччина, тріумфальний зліт якої за 
доби канцлера Бісмарка вразив усю Європу. До свого чималого педагогічного досвіду 
багато ще додав цікавого Дмитро Васильович під час своїх закордонних мандрів рік 
тому. Підсумком цих роздумів стала низка статей під назвою “Национальная русская 
школа”, де узагальнив він увесь свій власний педагогічний досвід саме під кутом зору 
національного аспекту виховання. Окремим друком та праця побачила світ у Києві 
навесні 1914 року [21]. На жаль, не оцінені були ідеї Дмитра Скринченка належним 
чином. Мабуть і праця вийшла невчасно – на світ насувалася війна. Перша світова...

Літо 1914-го лишилося у пам’яті народів Європи як останнє мирне літо перед ві-
йною. Та у Сараєві пролунав стартовий постріл...

Для широкого загалу війна набула популярності: напад Австро-Угорщини на ма-
леньку Сербію нагадав Росії її стару, звичну роль протектора слав’ян, своїх балкан-
ських одновірців–“братушків”. Саме цей чинник виплеснув на вулиці натовпи людей 
і спричинив масові маніфестації: Петербург став Петроградом, німецьке посольство 
було погромлено, будинки німецьких фірм потрощено. Газетні шпальти Росії заряс-
ніли двоглавим орлом із царським указом щодо мобілізації:  “Государь-император 
высочайше повелеть соизволил …” 

Доля Парижа вирішувалася на полях Східної Прусії у серпні  1914  р., де ціною 
великих жертв російській армії вдалося зірвати німецький Blitz Krieg [22, 50-53]. А 
тим часом на Південно-Західному фронті зійшлися 1,5 млн. австро-угорських та ро-
сійських вояків у запеклий бій, відомий в історії як Галичанська битва. 

Країна поетів та вчених, Німеччина несподівано обернулася до європейців в 
1914 р. своїм незвично жорстоким обличчям. Світ ще не бачив фашизму, Освенцима, 
Дахау, але вже тоді, в серпні 1914-го Європа знала, що тортури й вбивства полонених 
з боку німців та австрійців були не винятком, а правилом. Збентежений був і Дми-
тро Скринченко... Невже це саме вони  – привітні молоді люди у цивільному, яких 
зустрічав у Берліні на Унтер-ден-Лінден і Вільгельмштрасе  [7,  168]? Із обуренням 
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він розповідає про жорстокі злочини німецьких вояків, відомості про які надходили 
майже зливою із Бельгії, Франції, Росії – звідусіль, куди ступав кований німецький 
чобіт [23]. Мимоволі виникала потреба у порівнянні моралі слав’янської та німецької, 
агресивної за суттю: “...  Разность 2-х миров – германского и славянского – настолько 
велика, насколько велика ненависть немцев к славянам...” [24]. 

Свої думки щодо “німецької теми” Дмитро Скринченко узагальнив у праці “О 
немцах в России” [25], у якій прагнув усвідомити історичний парадокс надзвичайно-
го впливу німців на усі підвалини російського життя. “...со времени Петра I Россия 
сделалась … колонией для немцев…” – так починає Дмитро Скринченко своє дослі-
дження, – “ею были захвачены в полон самые верхи русской жизни”. Він наводить 
приклади німецького засилля у Західному краї майже по всіх щаблях суспільства 
– від адміністративного апарату, де використовували виключно німецьку, до зем-
леволодіння, що також цілковито належало німцям. Звертає увагу і на пригнічення 
місцевого населення (білорусів та латвійців) з боку “внутрішнього німця” та загрозу 
“п’ятої колони”, що стала реальністю війни. Доречно, мабуть, згадати й про “німець-
ку генерацію” російських монархів, німців за походженням. 

Поступово війна затягувала у свій вир різні верстви російського суспільства – від 
простого люду до царських осіб. У царськосільському шпиталі сумлінно працювала 
цариця Олександра Федорівна разом із старшими дочками – Ольгою і Тетяною. Не 
обминула війна й родину Скринченків: на Західному фронті хоробро воює небіж 
Дмитра Васильовича – штабс-капітан Дмитро Михайлович Скринченко, кавалер ор-
дена св. Станіслава. Він загинув у травні 1917 р. у Білорусі (“при обходе сторожевого 
охранения своей роты ... наткнулся на немецкую засаду...” [26]).

З початком війни Дмитро Васильович одним із перших став до роботи у Комітеті 
допомоги хворим та пораненим від Київського учбового округу, на утриманні якого 
був величезний шпиталь (на вул. Фундуклеївській,  53),  санітарний потяг  (“имени 
В. К. Николая Николаевича”), протигазова майстерня тощо  [27]. Зі сторінок газети 
“Киев” Дмитро Скринченко розповідав про діяльність Комітету, самовіддану працю 
викладачів Учбового округу та військових працівників, високе патріотичне підне-
сення, що панувало серед них, організацію шпиталів у гімназіях, пожертвах учнів та 
викладачів, маючи намір написати про це книгу. Щодня зустрічався він із військови-
ми працівниками для збирання відповідних матеріалів (“...до прихода большевиков я 
успел написать на своей пишущей машинке большую книгу...” [16, 36, 37]).

Рік  1914-й завершився. Йшла позиційна війна, кінцевий результат якої залежав 
від потужності заводів у далекому тилу. Та фатальним виявився рік 1915-й, коли під 
вогнем німецької важкої артилерії російські війська полишали Східну Прусію та Га-
личину. Фантом “української ірриденти” вразив імперію Габсбургів та спричинив 
масові переслідування українців, яких сприймали як “п’яту колону” Росії. Хвилі 
біженців-галичан заполонили Київщину. Було й серед них багато дітей, батьків яких 
– русофілів та українофілів – мордували в австрійських концтаборах, зокрема в сум-
нозвісному Талергофі [28, 87-90]. Цих дітей-галичан у Межигірському монастирі (під 
Києвом) Дмитро Скринченко готував до вступних іспитів з російської мови та історії 
у серпні  1915  року. Там само й мав зустрічі із Володимиром Дудикевичем, провід-
ним діячем русофілів Галичини [29]. На Великдень 1916 р. Дмитро Васильович – на 



Південно-Західному фронті (під Чернівцями) – із подарунками для солдатів [30]. Про 
це й доповідав він на з’їзді педагогів [31].

Дедалі більше його захоплює трагічна доля України, роздертої майже навпіл за 
історичних умов, роздуми про долю Галичини, що з початком війни стала ареною 
запеклих боїв, де австрійські українці мали воювати із своїми братами-українцями 
з Росії. Загострення українського питання спричинило полеміку у пресі щодо історії 
українства і спонукала Дмитра Васильовича до написання статей, а згодом – окремої 
праці під назвою “Украинцы” [32], де він відстоює свій погляд на українське питання, 
спільний із думкою своїх сучасників – професора І.А. Линниченка та інших [33;34]. 

Поряд із тим Дмитро Скринченко полемізує із польськими публіцистами В. Вой-
цеховським і С. Туром стосовно полонізації українців і білорусів, яких поляки завжди 
розглядали як складену частину власної нації:  “...  поляки  ...  не желают отказаться 
от западно-русских земель ... их ... не удовлетворяет этнографическая Польша” [35]. 
“Польские усилия были направлены к тому, чтобы …денационализировать, если не 
всегда удавалось совершенно полонизировать, западно-русское население, чтобы 
постепенно вытравить тут самое понятие Русь” – зазначав він. 

До “польської теми” повертається Дмитро Скринченко у праці “Кто такой Ше-
мет?”, у якій зазначає прагнення поляків спрямувати українство проти Росії, посва-
рити росіян з українцями – “В каком бы костюме ни ходить – в конфедератке ли, в 
“украинской” ли свитке – это для  ...  поляков было безразлично: лишь бы ослабить 
Россию и тем поработать для “одбудования ойчизны”. Мне нравится эта самоотвер-
женность поляков своей культуре и Польше...” [36].

Він встигав реагувати на безліч подій, якими була насичена та історична доба. 
Брак патріотизму у суспільстві [37], проблеми стосунків із чужинцями та єврейське 
питання [38], критика діяльності ченців-ім’яславців, вигнаних з Афону [39], пробле-
ми освіти [40] – усе це ставало темою публікацій Дмитра Скринченка, глибоко аргу-
ментованих і, водночас, гострих і дотепних.

У розпалі війни на політичний подіум Росії увірвалася нова сила  –  блок “про-
гресистів“, у лавах якої опинився майже увесь спектр буржуазних партій від кадетів 
(Павло Мілюков) до “прогресивних націоналістів” (В.О. Бобринський), який мав на-
мір усунути Миколу ІІ від влади. Приєднався до них і Василь Шульгин, котрий що-
йно повернувся з фронту. Розпочалася політична кампанія компрометації царського 
двору та уряду, у суспільстві нагніталася атмосфера панікерства і шпигуноманії, зне-
ваги до армії, що поступово розхитувало державу. Розпочалося протистояння царя 
і Думи.

Саме це викликало найбільші побоювання Дмитра Скринченка за долю країни. 
На ці думки наводила також іноземна преса, де з’являлися тривожні повідомлення 
щодо протиросійської діяльності підривних організацій та джерел їх фінансування 
з боку Німеччини та Австро-Угорщини. Допомагали і деякі фінансові кола Бродвея, 
занепокоєні темпами економічного зростання Росії, що за показниками росту (5,72%) 
випереджала навіть США  (5,2 %).  Загроза йшла як ззовні, так і зсередини держави. 
Цьому сприяла й відсутність консолідації у російському суспільстві. Про загрозу 
він невтомно попереджав суспільство майже у кожній своїй праці. Діагноз соціаль-
ної іржі, яка роз’їдає російську державу, ставить він у статті “Мысли у креста”, що 
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вийшла на Різдво Христове 25 грудня 1916 р. (за ст.ст.), коли до закриття газети ли-
шалося кілька днів. На думку Дмитра Скринченка, головною причиною розвалу у 
державі, який відбувався під час війни на усіх ярусах суспільства від Думи до гімна-
зії, (приклади якого там він наводить), стало “систематическое неуважение к чувству 
законности”. І – як висновок: “... именно это приближает страну к катастрофе”. Свої 
думки щодо майбутнього Батьківщини у святковий день завершує він на тривожній 
ноті: “... жутко становится за будущее России” [41].

Газета “Киев” стала свідком відчайдушної боротьби тих, хто марно намагався 
пробудити свідомість суспільства та звернути його увагу на майбутній політичний 
переворот. Заснована на мізерні кошти газета діяла за досить несприятливих умов 
– занепаду російської державності та у ворожому ліберально-демократичному ото-
ченні. Через те не встигла завоювати широке коло читачів: її видання довелося при-
пинити майже за два місяці до лютневої революції.

Отже, укотре доводилося йому розпочинати спочатку. Тим часом у жовтні 1916 р. 
Дмитро Васильович зустрів  42-у осінь свого життя. Осінь життя... Здавалося йому 
– ще є час спокійно замислитися над майбутнім. Та як грім серед ясного неба про-
лунала шалена звістка: у Петрограді – революція!

ЛЮТНЕВА БУРЯ 17-ГО. У ВИРІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
Як завжди, вибух стався несподівано навіть для тих, хто роками його готував. 

Імперія доживала останні дні, а у далекому Цюриху В.І. Ленін ділився із швейцар-
ською аудиторією своїми сумнівами щодо перспектив майбутньої революції: “Мы, 
старики, может быть не доживем до решающих битв этой революции” [42, 328].

Чинником прискорення революції стала війна. Тяжким тягарем вона лягла на 
економіку країни та плечі народу, зруйнувала усю інфраструктуру господарчого 
життя країни. Брак харчів і товарів першої необхідності призвели до страшенної ін-
фляції  [43,  253,  254].  Економічним негараздам сприяв саботаж буржуазних діячів-
“прогресистів”, які, на думу С.Ю. Вітте, намагалися “свалить существующий режим 
во что бы то ни стало, и ...признали в своей тактике, что цель оправдывает средства, 
а для достижения поставленной цели не брезговали никакими приемами, в особен-
ности же заведомой ложью, распускаемой в прессе” [44]. Останнім скандалом 1916 р. 
стало вбивство Распутіна, що відбулося наче у романах за часів Чезаре Борджіа – 
у Юсупівському палаці, за допомогою вина і отрути в тістечках, із пострілами та 
кров’ю...  [45,  46].  Це була остання спроба, з погляду Мілюкова, врятувати царську 
владу, але – “по-византийски, а не по-европейски”. 

Події разгорталися із блискавичною швидкістю. Хвиля масового невдоволення, 
що  24 лютого виплеснула на вулиці Петрограда величезний людський натовп, пе-
реросла у революційний вал, до якого приєдналися частини столичного гарнізону. 
На страйковий рух та пацифістські гасла більшовицьких агітаторів, за свідченням 
німецького історика Е. Хереш, працювали й німецькі гроші [47, 144-149]. “…Уже не-
сколько дней мы жили на вулкане... Извержение началось. Улица заговорила” – зга-
дував Василь Шульгин  [14,  327].  27 лютого протистояння царя і Думи скінчилося. 
Саме Шульгин разом із О.І. Гучковим у Пскові прийняли від царя акт про зречення 
[14, 513–528]. “Поездка эта – ущерб не для монархической идеи, а для самого Шуль-
гина, – стверджував Дмитро Скринченко, – “так как ни современники, ни история не 



простят ему этого шага...” [16, 32]. Монархіст Шульгин, мабуть, не усвідомлював той 
час, що має означати для Росії одвічний “обруч” монархії.

Червоними прапорами зарясніли київські вулиці, залунала марсельєза, пройшли-
ся демонстрації військових та цивільних із червоними бантами, серед яких були й 
деякі колеги Дмитра Скринченка, зокрема “... директор III-й киевской гимназии Бо-
дянский,  … ходивший по Киеву с учениками с большим красным бантом  …”  [16,  
14]. Революційний натовп помстився Столипіну, вчинивши глум над пам’ятником. 
Бронзовий Реформатор спочатку полишив Хрещатик, а потім, разом з іншими мону-
ментами опинився у ливарному цеху заводу «Арсенал», де й скінчив свій скорбний 
шлях.  [48,  125–127].  Завирувало політичне життя у Києві, народилася Центральна 
Рада, пробудився широкий загал... Безмежна ейфорія запанувала понад країною; 
збиралися партійні та військові з’їзди. Оприлюднили І–й Універсал, пролунали пер-
ші вимоги щодо автономії України.

Вперше у житті Дмитро Васильович відчув потребу у відпочинку. Мабуть, через 
страшенну втому, що накопичувалась у нього впродовж останніх років. Лише в га-
зеті “Киев” його творчий доробок з  1914 по  1916 рр. становив близько 250 праць. А 
ще доводилося суміщати це із викладанням у гімназії, співпрацею із батьківським 
комітетом, доповідями на педагогічних зборах і з’їздах, та роботою у Комітеті до-
помоги хворим та пораненим від Київського учбового округу. Тимчасова пауза у 
громадських справах мала надати йому свіжий погляд на політичну ситуацію, спри-
яти відновленню його творчої активності та енергії. Нарешті, він мав право, навіть 
мусив більш уваги приділити родині, своїм дітям – трьом дочкам і сину. Усі, хто знав 
Скринченків, казали про феномен цієї родини, її духовну ауру, просякнуту палким 
коханням батьків одне до одного і до своїх дітей. Дмитро Васильович був щасливий 
чоловік і батько, не шкодував свого часу для родини. Дітей захоплювали батьківські 
розповіді про дитинство у селі та прозорі води тихого Дону, де “полював” він з човна 
за велетенським сомом, про неперевершену готику Notres Damme de Paris і музейні 
скарби Мюнхена, про те, яке щастя відчував він, коли шукав прах святого Кирила 
Турівського під час археологічних розвідок у Білорусі... 

Не забував і про батьків. Щороку навідувався до рідного села Пєсковаткі (тепер – 
смт Лиски), приходив до батька-псаломника у Покровський храм, де було затишно, 
відчувався дух ладану і воску. Жертвував на величезну кам’яницю нового храму, 
відбудованого 1914 р. та зруйнованого через півсторіччя після того [49].

Безладдя та хаос ставали ознакою революційної Росії. Його довершив розпад ар-
мії, що розпочався з впровадженням наказу № 1 Петроградської Ради з метою “демо-
кратизації” війського життя [14, с.490, 491; 47, 152; 50, с.296, 297], внаслідок чого міль-
йони озброєних розгнузданих солдатів лавиною рушили додому, затопивши Україну 
та Київ. Громадський порядок було остаточно підірвано... Йшли тривожні чутки про 
більшовиків та Леніна, який повернувся із Швейцарії, його Квітневі тези та сенсацію 
на газетних шпальтах під назвою “Ленин, Ганецкий и Ко – шпионы” [47, 259-265].

Мабуть, безладдя на теренах країни і змусило Дмитра Скринченка повернутися 
до суспільного життя, забути свої суперечки із колишніми колегами з газети “Ки-
евлянин”. Зрушення у суспільному житті дозволили Дмитру Васильовичу нарешті 
повернутися й до релігійної діяльності. Чинником цього стали надзвичайні можли-
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вості для залучення як духовенства, так і її пастви до активної участі у церковному 
житті завдяки створенню Союзу пастирів  та Союзу парафіяльних рад м. Києва. На-
гальна потреба у таких організаціях визначалася ще й тим, що усі сторони зруйно-
ваного революцією усталеного церковного життя (зокрема, державне фінансування, 
земельна власність та інше) відводилися самим знесиленим і розгубленим церков-
ним структурам [51, 55]. Вже наприкінці 1917 р. разом із А.В. Стороженком Дмитро 
Васильович головує на зборах Союзу парафіяльних рад м. Києва.

Саме у листопаді 1917 року, коли владу у Росії захопили більшовики, а Централь-
на Рада в своєму Універсалі проголосила створення Української Народної Республі-
ки, на релігійному полі з’явилася Всеукраїнська Православна Церковна Рада (далі 
– ВПЦР). Народжена революцією ВПЦР ігнорувала канонічну церковну ієрархію, 
намагаючись силомиць узурпувати владу, зокрема усунути від влади митрополи-
та Володимира і єпископа Никодима, звільнити старих членів консисторії, про що 
й свідчить текст ухвали (підписаної А.В. Стороженком та Дмитром Скринченком) 
на спільних зборах Союзу парафіяльних рад м. Києва, Союзу пастирів і Київського 
єпархіального Собору 29 травня 1918 року [52; 53].

Не знайшла порозуміння ВПЦР серед широкого загалу, мабуть тому, що 
Православ’я за своєю природою, як і загалом християнство – світова релігія, яка 
не передбачає національних особливостей в системі віровчення  [54, 12].  Критич-
но оцінював ВПЦР і Павло Скоропадський, гетьман України, зокрема як “рево-
люционное учреждение, не считающееся ни с церковными канонами, ни права-
ми, сочувствующее всяким переворотам, если нужно и насилиям”  [55,  196].  За 
спогадами Василя Зіньківського, міністра сповідань за доби гетьманату, ВПЦР 
виглядала “убого и мизерно, но бурной и самодовольной” [56, 41]. Як і більшість 
духовенства на Україні, Дмитро Скринченко, зважаючи на розпад країни, вбачав 
у Російській Православній Церкві інституцію, що символізувала й надалі єдність 
православних колишньої Російської імперії. Тому й засуджував ідею автокефалії 
як прояв церковного сепаратизму. 

Із більшовиками у січні 1918 р. прийшла на Україну війна, коли “варвар з півно-
чі” (за виразом В. Винниченка), подолавши героїчний опір київських студентів під 
Крутами, розпочав шалений обстріл Києва. Відтоді й настали найстрашніші дні для 
міста, яке опинилося без води і в темряві [57, с.326, 329]. На вулицях Києва тим часом 
йшли запеклі бої із повсталими робітниками-арсенальцями, підбурюваних більшо-
виками. Саме вночі з  25  на  26  січня, коли Київ полишала Центральна Рада, було 
вбито митрополита Володимира. Більшовицька окупація коштувала Києву числен-
них жертв (яким В. Шульгин присвятив мартиролог у 2-му випуску свого часопису 
“Малая Русь”), пошкоджених і зруйнуваних будівель (серед них — Михайлівський 
Собор та шестиповерховий будинок М. Грушевського на вул. Паньківській) і роз-
грабованих (та понівечених) художніх скарбів (зокрема колекції М. І. Терещенка – за 
свідченням Ф.Л. Ернста) [58, с.239, 240]. 

Центральна Рада повернулася на початку березня, але із нею прибули вояки кай-
зера. Наприкінці квітня до влади прийшов Павло Скоропадський, розпочавши добу 
“гетьманшафту” на Україні. Всеукраїнський Церковний Собор, перерваний більшо-
вицькою навалою у січні  1918  р. поновив свою діяльність лише у травні. Він став 



найвизначнішою подією у житті Дмитра Скринченка, який брав у ньому участь як 
делегат від Союзу парафіяльних рад м. Києва. Тому зупинимося лише на фактах, що 
мали вплив на його життя та долю.

“Не следует менять бессмертное творение святых Кирилла и Мефодия на про-
изведение добродия Грушевского”,  –  звертався Дмитро Скринченко до своїх опо-
нентів на Соборі, знаючи, що народ не розуміє мови Грушевського і Франка [59, 242]. 
У найважливішому питанні Собору – українізації богослужіння – він поділяв дум-
ку професора М. Гроссу щодо збереження сакральної давньої церковнослов’янської 
мови богослужінь, щоб не відокремлювати українців від слов’янства взагалі й забез-
печувати єдність всіх слов’янських народів і поколінь віруючих як спадщину Свя-
тих Кирила і Мефодія  [59,  242].  Дмитро Скринченко засуджував спроби протягти 
в Церкву “волапюк”, мовний діалект з Галичини, дуже далекий від мови Шевченка, 
Гулака-Артемовського і Нечуя-Левицького. Разом із іншими виступав проти постій-
ного втручання держави в церковні справи [59, 261, 263, 264, 304].

Як спостерігач і член рахувальної комісії на Єпархіальному Елекційному Соборі 
Дмитро Скринченко брав участь в обранні митрополита на Київську кафедру  [60,  
29]. Тоді ж він обраний був кандидатом у члени Київської Єпархіальної Ради  [59,  
243]. Про те, що відбувалося на Соборі, Дмитро Васильович сповіщав читачів нового 
часопису “Киевский епархиальный вестник”, який почав редагувати після закриття 
“Киевских епархиальных ведомостей” [59, 124]. За дорученням Собору він мав ще 
слідкувати за пресою і давати спростування будь-якої неточної інформації щодо со-
борних засідань і рішень [59, 299; 61].

Робочі засідання третьої сесії Собору тривали до  3  (16)  грудня  1918 р. й були пе-
рервані за драматичних обставин  – в Україні розпочався антигетьманський переворот, 
ініційований Директорією, на бік якої перекинулися січовики полковника Є.Коновальця. 
Крах Гетьманщини прискорив відхід німців у свій Vaterland. Кинутий напризволяще 
Київ героїчно захищали невеличкі загони офіцерів та студентів. Події того часу яскраво 
висвітлив киянин Михайло Булгаков (у творах “Белая гвардия” та “Дни Турбиных”).

Нова влада відразу ж взялася за учасників Собору, яких звинуватила в антиукра-
їнській діяльності. Перш за все постраждали митрополит Антоній та архієпископ 
Євлогій, ініціатори відозви проти Директорії, яких полковник Коновалець мав намір 
розстріляти. Та завдяки О. Лотоцькому митрополита Антонія та архієпископа Євлогія 
депортували до Галичини, у Бучацький Василіанський монастир, де їх привітно зу-
стрів митрополит А. Шептицький [62, 291-306]. А Дмитро Скринченко разом із Ми-
колою Стороженком опинилися у Лук’янівській тюрмі (камері № 5), де зустріли вони 
новий 1919-й рік. Про ті драматичні події він розповідав на еміграції у березні 1920 р. 
архимандриту Пантеличу, настоятелю Гергетегського монастиря, та професору Тито-
ву [63, 16]. На початку лютого 1919 р. відбулася чергова зміна влади: у місто вступили 
більшовики. І в’язням нарешті пощастило – їх визволили.

“Нове життя” у Києві більшовики розпочали з епідемії перейменувань вулиць і майданів, 
театрів та кінотеатрів. Так, Оперний театр здобув ім’я Карла Лібкнехта, а кінотеатри, що мали 
гарні назви – “Корсо”, “Експрес”, Кінотеатр Шанцера – стали І-е Держкіно, ІІ-е Держкіно... 
І0-е Держкіно... Навіть аптеки здобули імена на честь вождів революції [48, 135, 136].

Тим часом криваве колесо “червоного” терору докотилося й до Києва. Він розпо-
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чався влітку після приїзду “сатаны Троцкого” (за виразом Дмитра Скринченка). Роз-
стрілювали загалом, списками, після звірячих тортур і знущань – росіян і українців, 
білих та петлюрівців, військових і цивільних, священнослужителів та насамперед – 
інтелектуальну еліту міста, професуру Київського університету. Серед загиблих – 
друзі та колеги Дмитра Васильовича – професор П.Я. Армашевський і ректор універ-
ситету І.М. Цитович, діячі української культури – видатний педагог В.П. Науменко 
та П.Я. Дорошенко, який збирав архівні джерела з історії України... 

Страхіття “червоного” терору спонукало багатьох киян переховуватися або втікати 
з Києва; серед тих, кому пощастило – Василь Зіньківський і майбутній письменник 
Михайло Булгаков. Довелося переховуватися і Дмитру Скринченку. Спочатку у колег 
та друзів по гімназії, потім блукати вночі у Голосіївській пустині та Пущі-Водиці, пе-
режити тяжкі хвилини, коли він навіть подумки розлучався із родиною та дружиною. 
Від неминучої загибелі Дмитра Васильовича, якого разом з іншими заручниками чер-
воні вели на розстріл по вул. Безаківській, врятували галичани Петлюри, що увірва-
лися до міста 31 серпня 1919 р. з боку вокзалу. А потім було відчинено приміщення 
п’яти (!) “чрезвычаек”, де кожен міг побачити на власні очі ті страхітливі підвали, спа-
плюжені кров’ю та мізками нещасних жертв терору [64, 127, 128]. “Доселе мне снятся 
кошмары чрезвычайки...” – згадував на еміграції Дмитро Васильович, вже літня люди-
на, у жовтні 1921 року [63, 71]. Настрой тих подій відчувається у рядках поезій Осипа 
Мандельштама [65, 171], який разом із червоними полишав місто того дня: “Как по 
улицам Киева-Вия / Ищет мужа не знаю чья женка /.../ Пахнут смертью господские 
Липки...” У місті працювала комісія з розслідування більшовистських злочинів  [64,  
127]. Страшний мартиролог жертв “червоного” терору тривалий час ряснів чорними 
плямами на цілих шпальтах щойно відновленої газети “Киевлянин”. 

Та визволителі не принесли киянам жаданого спокою. Фронт від Києва був непо-
далік – жодного дня без канонади. Дуже швидко Дмитро Скринченко переконався 
у безпорадності Добровольчої армії, неспроможної відновити громадський порядок. 
За споминами киянина Сергія Лифаря, зірки світового балету, місто майже згасало 
від браку харчів та пального, тифу та інших хвороб [66, 54]. Подумки Дмитро Скрин-
ченко вже починав обмірковувати майбутній від’їзд із родиною. 

Та напочатку листопада сталася катастрофа, і шалений натовп деморалізованих 
білогвардійців лавиною покотився до Півдня. Доносилися чутки про більшовицьку 
помсту усім, хто підтримував Добровольчу армію. Отже, лишалося покинути місто: 
“червоний терор” розставив крапки над “і”. Київ покидав він похмурого дня, 22 листо-
пада 1919 року. Вулиці міста здригалися від артилерійської канонади: підступали чер-
воні. Дмитро Васильович мав їхати сам, без родини. Нездужали 10-річний син Ана-
толій та дружина, Олександра Іванівна; категорично відмовлялася їхати теща, тому 
Олександра Іванівна не могла покинути матері. До Одеси збирався їхати разом із ре-
дакцією газети “Киевлянин”. Поруч із батьком до редакції йшла старша дочка Маруся 
із санчатами, на яких був невеличкий батьків скарб [63, 1]. Там і розпрощалися... 

Шлях до Одеси був небезпечний. Рух потягу затримували нестача дров та наско-
ки банд; зустрічалися на тому шляху порізані валізи та поламані речі.

Отже, часу було вдосталь, щоб підвести деякі підсумки. На драматичній ноті за-
вершувався рік 1919-й... Білі й червоні, петлюрівці і поляки, анархісти та банди різних 



кольорів зійшлися у запеклий бій на теренах України. Численні фронти поділяли цілі 
регіони, знелюдніли міста, а їхні мешканці повтікали на село у пошуках їжі. Пору-
шилися зв’язки із зовнішнім світом. Кров, сльози та страждання прийшли у кожну 
родину. Здавалося – ніщо не в змозі зупити той ураган, що лютував понад країною...

Саме тепер Дмитро Скринченко переконався у тому, що суспільство (нарешті!) 
усвідомило тяжку науку революції. Підстави надавали деякі публікації, автори яких 
розвинули тему загальнонаціональної провини суспільства – всіх її прошарків – пе-
ред Батьківщиною за те, що сталося. Зокрема в щотижневику “В Москву! Орган рус-
ской национальной мысли” М. Ізмайлов, автор статті “Черная годовщина”, вбачав 
в більшовиках лише духовних спадкоємців “прогресивного блоку”, лідери якого 
(“Милюковы, Гучковы, Маклаковы, Керенские”) причетні до “інтрижки” із трагіч-
ною дамою на ім’я Революція [67, 121]. Тему покути за минулі гріхи розвинув у статті 
“Грядущие перспективы” невідомий ще автор, котрий друкувався за псевдонімом М. 
Б. Як виявилось – то був письменник-початківець Михайло Булгаков [68, 440], який 
стверджував, що потрібно “Платить за безумие мартовских дней, за безумие дней 
октябрьских, … за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станком 
для печатания денег… за все!” 

На жаль, прозріння прийшло із запізненням… 

Джерела та література
1. ЕНЦИКЛОПЕДИJА НОВОГ САДА. – кньига 25. – Нови Сад, 2005. – С. 94, 95.
2. Арсеньев А. Б. У излучины Дуная: Очерки жизни и деятельности русских в Новом Саду. 

– М., 1999.
3. Скрынченко В. А., Колмаков В. Б. Д.В. Скрынченко – верный сын православного Отече-

ства // Православный путь. Церковно-богословско-философскiй ежегодникъ. Приложение к 
журналу “Православная Русь” за 2006 годъ. – Джорданвилль, 2006. – С. 86-100. 

4. Скрынченко В. А. Богослов и патриот // Наша страна. 30 октября 2004 – № 2757. – Буэнос-
Айрес (Nuestro Pais). – С. 4.

5. Скрынченко Д. В. Ценность жизни по современно-философскому и христианскому уче-
нию // Христианство, наука и неверие на заре ХХ века. Вып. 7. – СПб., 1908. 

6. Скрынченко Д. В. Ценность жизни по современно-философскому и христианскому уче-
нию / вступ.ст. В. Колмакова. – М.: Либроком, 2010.

7. Скринченко В. А. Життя та доля Дмитра Скринченка // Київська старовина. 2003. – №4.– 
С. 103-118.

8. Скринченко В. А. Життя та доля Дмитра Скринченка. (Шляхами до Києва) // Київська 
старовина. – 2004. – № 2. – С. 162-172.

9. Скринченко В.А. Життя та доля Дмитра Скринченка. (На чужині) // Київська старовина. 
– 2007. – № 4. – С. 140-153.

10. Київ: “Енциклопедичний довідник” / За ред. А.В. Кудрицького. – К., 1981. 
11. Адресная и справочная книга г. Киева на 1914 г./ Изд. Правл. общ. скор. мед. помощи. 

Тип. А. Пономарева.
12. Пам’ятки Києва. Путівник  /  За матеріалами “Зводу пам’яток історії та культури м. 

Києва”.– К., 1998.
13. Третяк К. О. Київ: путівник по зруйнованому місту. – К., 1998. – 159 с.
14. Шульгин В.В. Годы. Дни. 1920. – М., 1990. – С. 337.
15. Скрынченко Д. Он дорог не только Южной Руси // Киевлянин. – 1913. – № 211. – С. 3. 
16. Скрынченко Д. Мои воспоминания. – Нови-Сад, 1932. – Приватний архів В.А. Скрин-

ченка. 
17. Шульгин В.В. Как известно, обвинительный акт по делу Бейлиса... // Киевлянин.  1913. 

– № 266 (27 сентября).
18. Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. – К., 1908. – Т. 1.
19. Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. – К., 1912. – Т. 4.

Літопис однієї долі                                                                                                159



160                                                                                       Володимир Скринченко

20. Скрынченко Д. Экскурсия на Казацкие Могилы в Почаеве // Киев .1914. – №151, 153, 157. 
21. Скрынченко Д. Национальная русская школа. – К.: Типография С.В. Кульженко, 1914. 

– 39 с. – (Отт. из: газ. “Киев”). 
22. Яковлев Н.Н. 1 августа 1914. – М., 1974.
23. Скрынченко Д. Вот так культура! // Киев. 1914. – № 202 – С. 2
24. Скрынченко Д. Два мира в освещении документов // Киев — 1914. – № 206 – С. 2.
25. Скрынченко Д. О немцах в России // Киев. – 1914. – №№ 223, 235, 237.
26. РГВИА, ф. 2383, оп. 1, д. 100, л. 5 об.
27. В Комитете о раненых Киевского учебного округа // Киев. 1915. – №№ 418, 420, 545.
28. Попик С. Д. Українці в Австрії 1914-1918. Австрійська політика в українському питан-

ні періоду Великої війни. – К. –Чернівці, 1999. – С. 87-90.
29. Мирской Д. У Межигорского Спаса // Киев. 1915. – №№ 535, 578.
30. Скрынченко Д.В. На фронте в дни пасхальные // Киев. 1916. – №№ 824, 826, 827. 
31. П. Б. Съезд педагогов // Киев. 1916. – №№ 812. – С. 3, 4.
32. Скрынченко Д. Украинцы. – К.: Тип. С.В. Кульженко, 1916. – 54с.(Отт. из: газ. “Киев”).
33. Линниченко И. А. Малорусский вопрос и автономия Малороссии: Открытое письмо 

профессору М.С. Грушевскому // Украинский сепаратизм в России: Идеология национально-
го раскола. Сб. – М., 1998. – С. 253–279.

34. Стороженко А. В. Малая Россия или Украина? // Малая Русь. – К., 1918. – Вып. 1.
35. Скрынченко Д. Гг. Станиславу Туру и Войцеховскому // Киев. 1916. – № 721. – С. 2.
36. Скрынченко Д. Кто такой Шемет? // Киев. 1916. – № 974. – С. 1,2.
37. Скрынченко Д. На зов времени // Киев. 1916. – № 930. – С. 1,2.
38. Скрынченко Д. Инородцы и евреи // Киев. 1916. – № 912. – С. 2.
39. Скрынченко Д. Происки афонских смутьянов (об именобожнической ереси)  //  Киев. 

1916. – № 922. – С. 1,2.
40. Скрынченко Д. Какие высшие учебные заведения нужны России // Киев. 1916. – № 962. – С. 1,2.
41. Скрынченко Д. Мысли у креста // Киев. 1916. – № 1061. – С.1.
42. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. – М., Т. 30.
43. Рид Д. Десять дней, которые потрясли мир. – М., 1958.
44. Витте С. Ю. Воспоминания. – Тт. 1–3. – М., 1960.
45. Убийство Григория Распутина // Киев. 1916, № 1057. – С. 3
46. Пуришкевич В. М. Убийство Распутина. – М., 1990.
47. Хереш Э. Купленная революция. Тайное дело Парвуса. – М.: Олком-Пресс, 2004.
48. Анисимов А. Л. Скорбное сочувствие. На добрую память о Киеве, или грустные про-

гулки по городу, которого нет. – К., 1992.
49. Бубельник В. Красная пыль // Лискинские известия. №№ 28-29. 15 февраля 1992.
50. Бурджалов Э. Н. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде. – М., 1967.
51. Ульяновський В. Релігійно-церковна візія нової України М.С. Грушевського // Київська 

старовина. 2000, № 3. – С. 51-68.
52. Стороженко А., Скрынченко Д. Письмо в редакцию // Киевлянин. – 1918, № 3. – С. 2. 
53. ЦДАВО України. Ф. 1071, спр. 120, арк. 14–16. 
54. Ульяновський В. Минуле України через призму історії православної церкви: проблеми, 

уроки, перспективи // Київська старовина. 2003, № 5. – С. 12.
55. Скоропадський П. Спогади: кінець 1917 – грудень 1918. – К.,1995. – С. 196.
56. Зеньковский В. Пять месяцев у власти: Воспоминания. – М.,1995. –– С. 41.
57. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле  (1914–1920).  Фрагменти  //  Хроні-

ка–2000 – Вип. 23–24. – К., 1998.
58. Ковалинский В. Меценаты Киева. – К., 1995.
59. Ульяновський В. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба гетьманату Павла 

Скоропадського). – К., 1997.
60. Прибавление к “Киевскому епархиальному вестнику”1918. — №№ 1–22.
61. Скрынченко Д. Всеукраинский Церковный Собор // Малая Русь. – К., 1918. – Вып. 3. – 

С. 29, 30.
62. Митрополит Евлогий (Георгиевский) Путь моей жизни: Воспоминания – М., 1994.
63. Скрынченко Д. В. Обрывки из моего дневника. – Нови-Сад. – 1932. Приватний архів 

В.А. Скринченка.
64. Мельгунов С.П. Красный террор в России. 1918–1923. – М., 1990.
65. Мандельштам О. Э. Стихотворения. – М., 1990.
66. Лифарь С. Страдные годы. С Дягилевым. Воспоминания. – К., 1994.
67. Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. – М., 1988.
68. Булгаков М. А. Избранные произведения – К., 1990. – С. 440.



Коцур Галина Георгіївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії для гума-
нітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коцур Г., 2012. 

УДК 94 

ПЕТРО КАЛНИШЕВСЬКИЙ 
В ПУБЛІКАЦІЯХ “КИЕВСКОЙ СТАРИНЫ”

Галина КОЦУР

Часопис “Кіевская старина” відіграв важливу роль у національно-культурному 
відродженні України кінця ХІХ  –  початку ХХ ст. Він, як важливе джерело нашої 
історії, не втратив своєї значимості й донині, продовжує згуртовувати навколо себе 
науковців, дослідників, краєзнавців, однодумців, справжніх патріотів минувшини та 
сьогодення Української держави. 

“Киевская старина” була заснована  1882  р. як щомісячне видання. Повний комп-
лект за рік складався з 12 чисел, або 4-х томів (кожні три числа об’єднувалися в окре-
мий том). Всього за 25 років (1882–1906) вийшли 94 томи (300 чисел) журналу. Обсяг 
кожного числа становив  10–12  друкованих аркушів, загальний обсяг річного комп-
лекту був понад  150  друкованих аркушів  [8,  с.  4].  Його значимість високо оцінив 
М.Грушевський, зазначивши, що

“упродовж майже цілої чверті століття журнал зберігав за собою центральне значення 
в українознавстві, деякою мірою навіть – в українському інтелігентському житті Росії. 
За тогочасних умов, при неможливості мати українські товариства, українську пресу, 
“Кіевская старина” була органом українофільства, виступала від імені української ін-
телігенції, і водночас її гурток був свого роду науковою українською корпорацією, на-
уковою установою, єдиною в своєму роді” [11, с. 30; 8, с. 121].

Серед величезного тематичного різноманіття досліджень, що друкувалися на 
шпальтах “Киевской старины”, важливе місце посіли матеріали, що стосуються коза-
цтва, Запорозької Січі, персонологічні візії про постаті славного періоду вітчизняної 
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історії. Ці студії, у своїй більшості, дають можливість відтворити біографії видатних 
діячів козацької доби. До такого роду непересічних особистостей вітчизняного дер-
жавотворення належить Петро Іванович Калнишевський – останній кошовий отаман 
Запорозької Січі – останньої вольниці незалежності й демократизму.

Запорозька Січ відіграла прогресивну роль в історії українського народу. В. Голо-
буцький у другому, українському виданні книги “Запорозьке козацтво” [3], писав, що 
Запорозька Січ залишила “незгладимий слід у пам’яті народу”,  “запорозькі козаки 
уславили себе героїчною боротьбою проти чужоземних загарбників і обороною пів-
денних кордонів України”, “козацтво, створивши Запорозьку республіку, виявило не-
звичайну сміливість і оригінальну творчу здібність в організації військової справи, 
відстоюванні нових форм соціального, політичного і економічного буття, у створенні 
своєрідної культури” [3, c. 537-538]. 

Повз шпальти “Кіевской старины” не могла пройти тематика праць з історії Запо-
розької Січі. З перших чисел її виходу активним дописувачем став історик, етнограф, 
літературознавець П. Єфименко. Розпочавши  1863 р. цілеспрямовані пошуки, в архі-
ві Архангельської губернської канцелярії П. Єфименко виявив “Дело о сообщении 
государственной Военной коллегии конторы об отправке в Соловецкий монастырь 
кошевого Петра Калнышевского, июня  11  дня  1776  года”. Ця справа стала першим 
документальним підтвердженням перебування останнього кошового отамана Запо-
розької Січі на Соловках [4]. 

1882 р. у “Киевской старине” надруковано статтю П. Єфименка “Последній писарь 
войска запорожскаго Глоба”, присвячена побратиму П. Калнишевського, який на Січі 
був військовим писарем, і що для тодішніх часів виявилось дуже незвичним, як писав 
П. Єфименко,  “последнюю должность он вместе с кошевым Калнишевским, сохра-
нил в течении 10 лет, до самого уничтожения Сечи, чего до того времени в Коше “из 
веку веков не бывало” [5, c. 368]. Автор вказує на те, що в часописі “Русская Старина” 
ще  1875  р. вміщено статтю “Калнишевскій, последній кошевой Запорожской Сечи”, 
написана до сторіччя знищення “славного войска запорожскаго”: 

“Въ этой статьи, между прочимъ, напечатаны собранный мною въ  1862 году предания 
бhломорскихъ поморовъ о Калнишевскомъ, сведения объ отправке его из Архангель-
ска для содержанія въ Соловецкій монастырь, заимствованныя изъ дhлъ архангельска-
го губернскаго архива, всеподданнійшій докладъ кн. Потемкина о заточеніи кошеваго 
атамана въ Соловецкій монастырь, войсковаго судьи Головатаго и войсковаго писаря 
Глобы въ сибирские монастыри, – указу св. синоду архимандриту соловецкого монас-
тиря Досифею о способе содержания  Калнишевскаго в заточеній, надпись на євангелій, 
пожертвованномь монастырю Калнишевскимъ и надпись на памятнике, устроенномъ 
надъ могилой Кальнишевскаго архимандритомъ Александромъ” [5, c. 368].

Цього ж 1882 р. у 4-му томі часопису була поміщена праця А. Скальковського 
“К истории Запорожья” [9]. В ній зазначено, що 1768 р., за часів П. Калнишевсько-
го, до Петербурга була направлена козацька делегація для визначення кордонів 
й вирішення спірних питань щодо запорозьких земель, заселених новосербами, 
оскільки комендант новосічинського ретраншаменту неодноразово скаржився 
на козаків, що ті завдають всілякої шкоди й без дозволу караулу ходять в укрі-
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плення. В цьому ретраншаменті з нагоди свята були поважні гості й якийсь капі-
тан Мошонов, будучи на підпитку, надзвичайно непристойно висловлювався на 
адресу кошового Петра Калнишевського. Зокрема, капітан кілька разів повторив, 
що “вашого Кошового в Петербурзі хотіли повісити на шибениці, або в заслання 
відіслати, і в ланцюгах його скованого тримали”. Ці слова виявилися дуже образ-
ливими і, як пише автор, “взволновали все Запорожжя” [9, c. 162]. 31 травня 1768 р. 
на раді було вирішено поскаржитись на капітана київському генерал-губернатору 
Воєкову. Вже через місяць той повідомив про інцидент графу Румянцеву, пропо-
нуючи капітана віддати до воєнного суду, щоб і кошовому було приємно й іншим 
був урок. Проте, чим закінчилася ця суперечка історія замовчує [9, c.162]. 

Також А. Скальковський повідомляє, що на Січі існувала практика видачі 
атестатів, які свідчили про належність зазначеної особи до козаків. Такий атестат 
був виданий академіку Ейлеру, який відвідав Січ в  1770-х рр. Цей документ заві-
рений підписом П. Калнишевського [9, с. 166].  

У наступному числі часопису була надрукована ще одна стаття П. Єфименка 
“Ссыльные малороссияне в Архангельской губернии  1708-1802”  [6].  Він повідо-
мляє, що в  60-ті рр. ХІХ ст. йому випала нагода побувати в Архангельську, де 
завдяки губернаторам Арендаренку, Гартингу і кн. Гагаріну, скористався мож-
ливістю ознайомитися з місцевим архівом при губернському правлінню. П. Єфи-
менко захоплюється великою кількістю архівних справ і зазначає, що він був 
першим, хто почав розбирати їх. Найбільше працював у відділі, де були справи 
архангельської губернської канцелярії. Тут, як для етнографа, знайдено багато 
цікавого матеріалу з історії крайньої півночі. Але найцікавішим був відділ т. зв. 
секретних справ, який містив “дела о ссыльных” і провадження “въ сказываніи 
слова и дhла государева” [6, с. 392]. Працюючи з архівним матеріалом, дослідник ви-
явив, що у XVIII – на початку XIX ст. сюди було вислано чимало відомих осіб і про 
деяких із них збереглися різного роду провадження. Перечитуючи описи секретних 
справ, П. Єфименко звернув увагу на значну кількість малоросійських прізвищ і в 
нього зародилася ідея зібрати відомості про своїх співвітчизників, які побували на 
далекій півночі. Так були знайдені матеріали по справі перебування в соловецько-
му монастирі запорозького кошового отамана Петра Калнишевського. П. Єфименко 
уточнює, що на відміну від багатьох в’язнів монастиря, П. Калнишевський відбував 
покарання не за свою провину, а за те, що був представником запорозького війська, 
“яке віджило свій історичний вік”. Отамана утримували багато років у маленькій 
сірій, холодній і напівтемній комірчині в одній із кам’яних веж монастирської стіни, 
а потім поряд з поварнею. Незважаючи на тривале й жахливе ув’язнення та глибо-
ку старість (помер у віці 112 літ), П. Калнишевський не збожеволів, багато інших 
в’язнів. У записах архімандритів у щорічних звітах про монастирських в’язнів, іно-
ді навпроти багатьох прізвищ значилося:  “находится въ несовершенномъ умh, въ 
разстроенныхъ мысляхъ, скорбенъ умом” [6, с. 412].

ХІХ том часопису за вересень  1887 р. містить рубрику “Извhстія и замітки” з 
редакційною статтею “Ходатайство Потемкина о замhнhе запорожской старшинh 
смертной казни заточенімъ въ монастиръ” [13]. У коментарях повідомлялося про 
копію листа, знайдену в збірнику документів, промов, листів, віршів, виписок, 



розпочатому в  1730-х рр. Це була товста переплетена книга, що належала свяще-
нику с. Троїцького Ананьївського пов. Катеринославської губернії о. П. Чеховичу. 
Збірку знайшов і повідомив про неї С. Ярославський. 

Лист містить цікаву інформацію. Йдеться про клопотання князя Г. Потьомкіна за 
т. зв. “своє товариство”, яке проливає світло на долі кошового отамана Калнишев-
ського, судді Головатого та писаря Глобу після знищення Запорозької Січі. Князь 
Потьомкін спочатку характеризує це товариство, як особливо небезпечних злочин-
ців, які вирішили відновити Січі в іншому місці. Для цього вони ніби розсилали 
“ордери” вірним кошовому курінним отаманам. Один з таких листів потрапив до 
рук князя. Г. Потьомкін вважав, що за такий злочин без будь-якого слідства й суду 
належить смертна кара. Адже злочини вчинені козаками в попередні роки є дуже 
важкими. Наприклад, вони захищали свої хутори й слободи від захоплення й розо-
рення сусідами з Новосербії і Слобідської України, відплачували своїм кривдникам 
такою ж монетою. Г.Потьомкін підрахував, що ці збитки складали понад 200 тис. 
руб. “Добрий князь” пропонував цариці змінити гнів на милість і замінити страту на 
довічне ув’язнення в монастирі. Це прохання було задоволено. Через рік після зруй-
нування Січі остаточно була вирішена доля Головатого, Глоби й Калнишевського. 
Місцем ув’язнення визначено Соловецький монастир. Пропозиція Г. Потьомкіна 
була задоволена Катериною ІІ. На листі зберігся власноручний надпис імператриці 
“Быть по сему” і зазначено число 14 травня 1776 року. – Царське Село [13, с. 192]. 

Наприкінці ХІХ ст. з’являються нові факти щодо біографії кошового отама-
на. Так, у  1892  р. в журналі “Кіевская старина” виходить праця “Родина Кални-
шевскаго”[12], опублікована під криптонімом “Ф.Н.” Автор статті Ф.Ніколайчик 
свого часу працював викладачем Роменського реального училища, цікавився й 
досліджував історію життя та діяльності останнього кошового отамана Запороз-
ької Січі. Він особисто пройшовся по місцях Роменщини, пов’язаних з іменем 
П. Калнишевського, працював у архівах, спілкувався  з людьми, які мали хоча б 
найменші відомості про козацького ватажка, аналізував, співставляв факти й по-
дії. Дослідник характеризував П. Калнишевського як талановитого державника, 
зазначаючи, що він – “ловкій дипломатъ, даровитый администраторъ, одинаково 
удачно сносившійся и съ петербургскими вельможами, и съ сhчевою “голотою”, 
онъ один был способенъ поддержать, даже обновить падавшее Запорожье”.  [12,  
c.  249].  Факт обрання впродовж десяти років кошовим отаманом, Ф. Ніколай-
чик розцінював як передчуття козаків про кончину “милого Запорожья”. Автор 
пише, що Січ втратила колишнє своє призначення і могла існувати як своєрід-
не суспільство військовопоселенців, яке не перечить державному устрою й саме 
себе утримує. Щоб не просити в уряду “хлібного жалования” і не здійснювати 
набіги на невірних, слід було правильно розвивати власну економіку: землероб-
ство, промисли й торгівлю. Тому й зайнявся П. Калнишевський колонізацією За-
порожжя. Слід зазначити, що вперше термін “колонізація” в контексті політики 
П. Калнишевського вжито наприкінці ХІХ ст. саме Ф. Ніколайчиком. Розгляда-
ючи проблему заселення вільних територій, автор вважав заслугою П. Кални-
шевського виникнення численних населених пунктів [12, с. 250.]. Кошовий сприяв 
появі зимівників, хуторів, навіть цілих сіл. Разом з економічним розвиток тре-
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ба було дбати про юридичний захист земель і П.Калнишнвському це вдавалося. 
Ф. Ніколайчик оцінює адміністративні й дипломатичні здібності кошового ота-
мана важливішими за військову доблесть. Незважаючи на зусилля кошового ота-
мана розвивати господарство краю, все ж, зауважує автор, надто пізно козаць-
ка старшина зрозуміла необхідність реорганізації. Політичні події розвивалися 
дуже швидко й не на користь козаків [12, с. 251].

Ф. Ніколайчик намагав реконструювати час, місце, рід і станову приналежність 
П. Калнишевського. Автор сприймає міркування Д. Яворницького про невірне трак-
тування дати народження П. Калнишевського, зокрема, він сумнівається у довголітті 
кошового, “вряд ли 84-лhтній старецъ выдержалъ бы 28 лhтъ неимовhерно тяжкого 
заключенія” [12, с. 253], втім погоджується, що помер кошовий 31 жовтня 1803 р.

Досліджуючи трьохбанну Святотроїцьку церкву с. Пустовійтівка, автор переко-
нується, що споруда побудована коштом П. Калнишевського 1773 р., звертає увагу 
й на Євангеліє, яке містить надпис: “Сія кніга євангеліе издhлано коштомъ воіс-
ка запорожскаго нізового судіи войскового Петра Ивановіча Калнишевскаго” [12, 
с. 269]. На сторінках з 8 до 43, внизу, написано про жертводавця, де поряд з П. Кал-
нишевським згадуються померлі Іоанн, Агафія (батьки майбутнього кошового), 
Зеновій, та живі Андрій, Параскева, Сімеон, Андрій і Йосип – ймовірно – це його 
брати і сестри або якісь близькі родичі. Чому прізвища нікого з них не записані у 
метричних книгах? Дослідник припустив, що батько Калнишевського міг носити 
інше прізвище. З надпису ми дізнаємося й про вартість святині – 500 рублів, та час 
її виготовлення  – 3 липня  1762 р.  [12, с.  270]. Окрім Євангелія у церкві є й інші 
предмети, подаровані запорожцями.

Досліджуючи церковні документи, зокрема метричні книги датовані від 1723 до 
1768 і від 1780 до 1784 рр., Ф. Ніколайчик намагався знайти записи прізвищ Кал-
ниш чи Калнишевський, щоб точно вказати на місце його народження. Приводом до 
такого прискіпливого дослідження був історико-статистичний нарис “Ромни”, на-
писаний В.Бучневичем. В ньому зазначалось, що батьківщиною П. Калнишевського 
є село Пустовійтівка Роменського повіту. Якщо спочатку ця інформація викликала 
у Ф. Ніколайчика сумніви, то пізніше він отримав повідомлення старости ромен-
ського Святодухівського собору І. Курилова, який знайшов такі відомості в архіві 
роменського духовного правління. Ф. Ніколайчику не вдалося познайомитися з ори-
гіналом документу, але І. Курилов особисто запевнив, справа є в архіві й переказав 
її зміст. У документі йшлося про прохання представників пустовійтівської церкви 
до роменського духовного управління видати паспорт для поїздки в Січ, щоб отри-
мати кошти на церкву, обіцяні П.Калнишевським. В проханні уточнювалося, що з 
“Пустовойтовки кошевой “и родомъ состоитъ” [12, с. 272]. Пізніше, Ф. Ніколайчик 
отримав ще три документи, зокрема, “В духовное протопопіи роменской правленіе 
доношеніе”  [12, с. 272], “Божіею матію смиренный Гавріиль, митрополитъ Кіевскій 
и Галицкій” [12, с. 273], “Въ духовное роменское правленіе доношеніе” [12, с. 275], які 
містили незаперечні докази, що П. Калнишевський народився в с. Пустовійтівка. 

Ф. Ніколайчик піддав сумніву припущення А. Скальковського про дворян-
ське походження останнього кошового, мотивуючи тим, що “дворянства въ 
нынhшнемъ смыслh еще и не было въ то время въ Малороссіи” [12, с. 276] й вва-
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жав, що П. Калнишевський вийшов з народу, на що вказує його щедра церковна 
благочинність. Його коштом збудовано чотири церкви: у Межигір’ї, Лохвиці, Ром-
нах і Пустовійтівці. Лише на іконостас лохвицької церкви витрачено 10 000 рублів. 
Його коштом виготовлено Євангеліє у Пустовійтівці, срібна позолочена “шата” на 
ікону Богоматері в Самарському монастирі, срібний запрестольний хрест, Єванге-
ліє в Соловецькому монастирі та багато ін. [12, с. 277].

Цінним є детальний опис церкви Покрови Пресвятої Богородиці у Ромнах, 
збудованої “коштомъ и стараніемъ воискъ запорожски кошевого благородного 
гподина Петра Калнишевскаго и Давида Чорного влhто отъ созданія мира  7272 
отъ воплощенія Бога Слова 1764” [12, с. 257]. Дослідник описав розташування церк-
ви,  (Тепер на місці церкви стоїть пам’ятне погруддя П. Калнишевському  –  Г. К.) 
намагаючись передати не лише видиму красу святині, а й ті відчуття, які отримує 
вірянин у храмі. Зокрема, він зазначав, що людина, котра ввійшла в церкву, ніби 
переноситься у світ часів прадідів, перебуває у відчутті зустрічі зі своїми предка-
ми “Смотришь на эти “чумарки”, “кожухи”, на эти простыя, набожныя лица, на эту 
прадhдовскую манеру молиться (при извhстныхъ возгласахъ и пhснопhніяхъ точно 
волна пробhжить по головамъ, какъ вhтеръ по зрhющей нивh) – и забываешъ со-
вершенно нынhшнюю … “публику” [12, с. 258]. 

Особливе захоплення викликав іконостас церкви, який не просто різьблений, 
а скульптурний, що для тих часів було рідкістю. Масивний іконостас прикраша-
ли чотири зображення пророків і апостолів. Це були фігури заввишки майже як 
людина, св. Іоанна Хрестителя, св. євангеліста Іоанна і двох первосвящеників: 
Аарона й Захарії, зроблені з липи й позолочені. Один із полтавських архієреїв 
навіть наказав зняти їх з іконостасу, бо дуже вони були схожі на католицькі. На 
іконостасі залишили визолочену фігуру Бога Отця. Автор наводить уривок зі 
старого опису іконостасу, де зазначено, що він був чотириярусний, позолочений, 
прикрашений витонченим живописом. Окремо описано кожен ярус іконостасу, 
скульптури ангелів і святих, які його прикрашають. У храмі було надзвичайно 
багато ікон, деякі з них обрамлені сріблом. 

Дослідник звернув увагу на розбіжності щодо часу побудови храму. На його 
дверях було вирізьблено 1764 р., а в усіх описах вказується на 1770 р.  Вказано про 
витрати на ремонт і утримання школи, шпиталю, які очевидно діяли при храмі й 
фінансувалися його коштом.

Тривалий час Покровська церква у Ромнах не піддавалась ніяким рекон-
струкціям і перебудовам. Лише, як зазначав автор, 1827 р. під неї було закладено 
кам’яний фундамент, поміняно підвалини, перестелена підлога і перекритий ме-
талічний дах. 1848 р. на місці старої дзвіниці збудовано нову.  

Ф. Ніколайчик писав, що з’явилась думка про незручність церкви для богослу-
жінь, що в ній холодно, темно, її треба “реконструювати”, тоюто з’єднати церкву 
з дзвіницею і перетворити її на храм-дзвіницю, що і стиль спотворює, і не харак-
терно для християнського храмобудування взагалі. Церкву відреставрували. Під 
час ремонту двері з різьбою замінили іншими, а старі зникли.

Наукові розвідки Ф. Ніколайчика не відразу були помічені істориками та 
дослідниками. Так, реферат В. Біднова, присвячений  100-річчю від дня смерті 
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кошового отамана П. Калнишевського  [1],  прочитаний на засіданні Катеринос-
лавської губернської архівної комісії  30 листопада  1903  р., й містить відомості 
про фінансування кошовим лише трьох церков, що свого часу було зазначено ще 
А.Скальковським.  

Невеличку статтю, присвячену пам’яті П. Калнишевського, помістив у “Киев-
ской старине” М. Сумцов  – фольклорист, етнограф, літературознавець, історик, 
член-кореспондент Імператорської Санкт-Петербурзької академії наук [10]. Після 
коротких відомостей про ув’язнення, перебування й звільнення П. Калнишев-
ського з Соловецької в’язниці та останні роки життя кошового, автор звертав ува-
гу читача на місце поховання колишнього отамана. Професор зазначав, що помер 
П.Калнишевський  1803 р. у віці  112  років і похований  праворуч, біля стіни, по-
руч з могилою Аврамія Паліцина, “знаменитого деятеля смутнаго времени” [10, 
c. 72]. Дослідник зазначав, що надгробна плита з відповідним надписом на могилі 
кошового отамана була поставлена 1866 р. за активної участі малороса, в майбут-
ньому полтавського владики, архімандрита Соловецького монастиря Олександра 
Павловича, як данина пам’яті земляка. 

Згадує автор і про експедицію Д. Яворницького на Соловки 1887 р., метою якої 
було зібрати місцеві архівні матеріали про П. Калнишевського. Результати цієї 
поїздки ввійшли до праці “По слhдамъ запорожцеві”. М. Сумцова, мабуть, схви-
лювала праця п. Навроцького в “Новом времени”, де останній з сумом розповідав 
про жалюгідний стан обох могил і дуже переймався тим, що так може взагалі 
втратитися місце поховання цих непересічних людей. П.Навроцький, а за ним і 
М. Сумцов, покладалися на діяльність історичного та археологічного товариств, 
які впорядкують ці історичні пам’ятки, особливо могилу П. Калнишевського і не 
дозволять їм зруйнуватися. На превеликий жаль, побоювання науковців вияви-
лися пророчими. Нині надзвичайно важко віднайти місце поховання останнього 
кошового отамана Запорозької Січі П.Калнишевського та й особливо зацікавле-
них у цьому осіб, немає. 

В “Киевской старине” за 1902 р. у 79 томі під рубрикою “Документы, извhстія 
и замітки” надруковано повідомлення під заголовком “Къ исторіи заточенія ко-
шевого П. Калнышевскаго въ Соловецкомъ монастырh” [7], а якому ньому проа-
налізовано царські маніфести про помилування ув’язнених, щовидавалися майже 
щорічно. Цікавим є документ “о разных дарованиях народу милостях”, датований 
28 червня  1787 р., виданий з нагоди 25-ліття правління імператриці Катерини ІІ. 
Маніфест проголошував помилування всіх ув’язнених, котрі відбули 10-річне по-
карання. Його текст  4  серпня того ж року отримали в Соловецькому монасти-
рі. Тут містилася вимога подати до Синоду відомості про тих, хто з арештантів 
підпадав під звільнення. Але виявився казус. У монастирі відбували покарання 
“особливі арештанти” – “колодники”. Соловецький архімандрит Ієронім, щоб не 
порушити указу Синоду, направив у Архангельське місцеве управління список 
ув’язнених з проханням роз’яснити, як діяти з цими людьми. У списку було 13 пріз-
вищ, серед них під № 7 значився "бывшей Сhчи запорожской Петръ Калнышевскій 
(въ графh: съ котораго времени) съ 29 іюля 1776 г. (въ графh – откуда, но по какимъ 
павелhніямъ присланы и какъ  содержать велhно) по указу свят. пр. Синода во ис-
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полненіе высочайшей ея имп. величества на всеподданнhйшемъ генералъ-аншефа 
военной коллегіи вице-призедента астраханской азовской и новороссійской губ. 
генераль-губернатора и кавалера Григорія Александровича Потемкина докладh 
конфирмаціи, для содержанія безвыпускно изъ монастыра и удаленія не токмо отъ 
переписокъ, но и отъ всякаго съ посторонними людьми обращенія, за неослабнымъ 
карауломъ обрhгающихся в монастырh содатъ” [7, c. 141-142].

Соловецький і архангельський генерал-губернатор Тутолмін, ознайомившись 
зі списком арештантів, не знайшов тих, кого можна звільнити на основі царсько-
го маніфесту. У грудні Тутолмін підтвердив, що утримання колодників під вар-
тою схвалено зверху. У наступні роки й далі подавалися списки “колодників”, які 
утримуються в Соловецькому монастирі.  1794 р. П. Калнишевський також зна-
читься, окрім того, є пояснення, що він покараний “за вhроломное буйство и разо-
реніе россійскихъ вhрноподданныхъ для содержанія безвыпускно изъ монастыря 
и удаленія не только отъ переписокъ, но и отъ всякаго съ посторонними людьми 
обращенія” [7, c. 142]. За повідомленням архімандрита, П. Калнишевський “нынh 
житіе препровождаетъ смиренно и никакихъ беспокойствъ никому отъ него не 
происходитъ”. Такі ж повідомлення про кошового містили відомості за 1793, 1796, 
1797,  1798,  1799 роки. У повідомленні за  1802 р. прізвища П. Калнишевського се-
ред ув’язнених не значилося. У статті пояснено – він до того часу був звільнений 
і жив на волі.

Таким чином, ще раз можна переконатися в “особливому” ставленні влади до 
засудженого кошового отамана. 

1902 р. у  79  томі часопису вміщено працю під криптонімом Г. Б.  “Ко 
дню столетней кончины последнего кошевого Войска Запорожского Петра 
Калнышевского”[2]. Автор оповідає про поїздку до соловецького монастиря, де-
тально, навіть дещо романтично, описує природу суворого краю, ділиться вра-
женнями від побаченого. Він звернув увагу на поховання, розташовані біля стін 
південного боку Преображенського храму. Серед них на невеличкому підвищен-
ні лежала скромна плита з надписом “Здhсь погребено тhло въ Бозh почившаго 
Кошеваго бывшей нhкогда Запорожской грозной Сhчи козаковъ атамана Петра 
Калнышевскаго, сосланнаго въ сію обитель по Высочайшему повелhнію в  1776  
году на смиреніе. Онъ въ  1801  году по Высочайшему повелhнію, снова былъ 
освобожденъ. но уже самъ не пожелалъ оставить обитель въ коей обрhлъ ду-
шевное спокойствіе смиреннаго христіанина и искренно познавшаго свои вины. 
Скончался  1803 года, октября  31 дня въ субботу  112 лhтъ отъ роду, смертью бла-
гочестивою, доброю. – Блаженны мертвіи умирающіе о Господh. Аминь. 1865 г. 
А. А.” [2, с. 204].

Описано в’язницю, де серед інших відбував покарання останній кошовий ота-
ман Петро Калнишевський – у південно-східній частині монастирського подвір’я, 
від інших споруд відгороджена кам’яною стіною з високими воротами, біля яких 
у двоповерховому будинку жив караульний офіцер. За ними, в глибині невелико-
го подвір’я стояв дещо більший кам’яний будинок, який і був місцем ув’язнення. 
За  2-3  кроки від нього у стіні була ще одна в’язниця  –  двоповерхова вежа. Все 
це було обнесено “сзади дома, въ 2–3 шагахь оть него, въ стhнh двухъэтажная 
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башня, тоже служившая мhстомъ заключенія. Окружавшія главный тюремный 
домъ постройки  выше его, вслhдствіе чего содержавшимся въ немъ видhнъ былъ 
лишь узкій, шириной вь нhсколько шаговъ, тюремный дворикь да краюшекъ 
неба” [2, с. 204].

Пізніше, за повідомленням автора, колишня в’язниця перелаштована на лікар-
ню з церквою, на даху увінчана п’ятьма невеликими главками і ззовні скидаєть-
ся на церкву. Реконструйована і всередині. Автору з різних причин не вдалося 
дізнатися, де провів  25  років ув’язнення Калнишевський. Але де б не довелося 
відбувати ув’язнення, скрізь було важко людині, яка привикла до простору, волі, 
тепла й світла. Лише під кінець ув’язнення “онь смирился.., какъ аттествовало 
его монастырское начальство въ вhдомостяхь, представляемыхь ежегодно ар-
хангельскому губернатору съ  1794  г.”  [2, с. 206].  Автор припускає, монастирське 
керівництво було прихильне до останнього кошового Січі Запорозької. Про це 
свідчить факт небажання П.Калнишевського покидати соловецьку обитель після 
звільнення, а також цінні дари монастирю – парчева, затикана шовковими квіта-
ми священна риза, зроблена, за переказами, з кунтуша Калнишевського, багате 
обрамлення Євангелія  1759  р., подароване П. Іконниковим, а обрамлене коштом 
П. Калнишевського. Обидві дошки оздоблені сріблом  84  проби, визолочені й 
пишно оформлені священними зображеннями: Воскресіння Ісуса Христа, Свя-
тої Трійці, 4-ох євангелістів, преп. Зосима й Савватія, Соловецьких чудотворців, 
Благовіщення, Преображення, Тайної вечері. На внутрішній частині вигравію-
вано: “Во славу Божію устроено сие євангеліе въ обитель святаго Преображенія 
преподобныхъ отецъ Зосима и Савватія, Соловецкихъ чудотворцевъ, что на морі 
океана, при архимандритh Іонh”, “а раденіемъ и коштомъ бывшаго запорожской 
сhчи кошевого Петра Ивановича Калнышевскаго 1801 года, а всего вhсу (очевид-
но оклада) 34 ф. 25 зол. всей сумы 2435. Проба серебра 84 – 1800 года” [2, с. 207]. 
Дослідник дивується, де арештант міг узяти такі кошти. Припускає, що це був 
залишок від щорічних коштів, виділених на утримання в’язня. 

Отже цінність праці полягає описі ймовірного місця поховання, віку та речей, 
подарованих П. Калнишевським Соловецькому монастирю. 

1904 р. у “Киевской старине” був поміщений відгук Д. Яворницького на стат-
тю Г. Дмитренка, опубліковану на шпальтах Петербурзької газети “Областное 
обозрhніе и Вhстникъ казачьихъ войскъ” [14], яка присвячена пам’яті останнього 
кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського. Дослідник козаччини обуре-
ний неточностями, яких припустився зазначений автор і вважає, що їх слід негай-
но виправити. Зокрема, вказано, що кошовим П. Калнишевського обрали 1 січня 
1765 р. Д. Яворницький, посилаючись на напис, зроблений на Євангелії, вказує 
1762 р. [14, c.7]. Неточність Г. Дмитренка стосується й надгробного каменя: окремі 
слова, назви, а особливо дата смерті написані з помилками. Огріхи виявилися і в 
тексті про Євангеліє, подароване П. Калнишевським обителі св. Зосима й Савва-
тія [14, с.7].

Піддає критиці Д. Яворницький і статтю, надруковану в “Кіевской старине” 
під криптонімом Г. Б. “Ко дню столhтней кончины П. Кальнишевскаго”. Там, за-
уважує дослідник козаччини, теж неточно передано надпис на надгробній плиті, 
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зокрема відсутні три перші рядочки, хоч дата смерті кошового подана правильна. 
Неточності є і в змісті напису на Євангелії. Також автор нічого не згадує про 
запрестольний чотирьохконечний хрест та архівні матеріали про П. Калнишев-
ського, які зберігаються в Соловецькому монастирі, хоча сам Г.Дмитренко також 
відвідав Соловки [14, с. 9].

Отже, на сторінках “Киевской старины” знайшли детальне відображення про-
блеми історії Нової Січі, життя та діяльності останнього кошового отамана П. 
Калнишевського. Всього за  1882–1906  рр. на шпальтах цього видання надруко-
вано  67 праць, які безпосередньо чи побічно торкаються славетного козацького 
діяча.
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Фундаментальне монографічне дослідження
 фольклору ХХ століття

Рецензія на монографію: Кирчів Роман. Двадцяте століття в укра-
їнському фольклорі.  –  Львів: Ін-т народознавства НАН України, 
2010. – 536 с.

Роман Кирчів відомий як автор кількох десятків монографій та фольклорних збірни-
ків, не однієї сотні статей з народознавства. І вже давно його називають видатним уче-
ним нашого часу, класиком української фольклористики. Нова монографія, що писалась 
упродовж  10 років, яскраво засвідчує цей статус. Про неї сам автор в анотації зазначає, 
що це – «спроба монографічного дослідження образу світу минулого століття в україн-
ському фольклорі, рецепції в ньому доленосних суспільно-політичних подій, ситуацій, 
постатей діячів, думок, переживань і настроїв української людини того часу». Головним 
предметом свого дослідницького дискурсу автор вважає «осмислення місця і значення 
усної народної словесності в системі новочасної української культури»,  «простеження 
якісних змін і модифікацій у змістовій і формальній фактурі фольклорної традиції», 
«процесу фольклорної традиції»,  «процесу політизації ідейного змісту фольклорного 
слова у зв’язку з різними станами суспільно-політичного буття України в умовах чу-
жинецької окупації, протидії тоталітарним режимам, напруженої боротьби нації за своє 
самозбереження, визволення і державну незалежність».

Проте ця скромна самооцінка дуже мало повідомляє про це справді епохальне дослі-
дження, якого досі ще не було в українській фольклористиці. Щоб переконливо довести 
його актуальність, згадаємо, що іще наприкінці ХІХ  – на початку ХХ ст. видатні вчені-
фольклористи М. Драгоманов, М. Сумцов, В. Данилов, В. Гнатюк, І. Франко, Ф. Колес-
са звертали особливу увагу на новотвори, зокрема політичні, емігрантські та соціально-
побутові пісні, пісні різних субкультурних груп. Академік Микола Сумцов вбачав серйозну 
проблему у тому, що фольклористика та етнографія перетворюються на археологію, що 
більшість його сучасників звертаються переважно до старовини, ігноруючи сучасний 
стан функціонування фольклору та відкидаючи його на задній план. Тож у статті «Об 
этнографическом изучении Екатеринославской губернии» учений ставить перед сучас-
никами пріоритетне завдання  –  поруч з дослідженням споконвічних традиційних форм 
вивчати життя, побут і творчість теперішніх мешканців Подніпров’я. До таких малодос-
ліджених явищ народної культури зараховував він і фольклорні новотвори, що виникали 
внаслідок зміни суспільних умов, взаємовпливу різних етнічних культур тощо, помічати, 
які твори витісняються життєвими обставинами і що приходить їм на заміну. Щоправда, 
він навіть і не підозрював, які жахливі катаклізми принесе нам ХХ століття, і як важко буде 
реалізувати ці завдання, і то лише з великою перервою, майже в 100 років, та ще й з неймо-
вірними втратами, в чому переконуємось не раз, читаючи монографію п. Романа Кирчіва.

Ідеї М. Сумцова частково реалізувалися в працях фольклористів 20-х років минулого 
століття, членів Етнографічної комісії ВУАН, яка значну увагу приділяла дослідженню 
«нового побуту» та «новітнього фольклору». Так, наприклад, на сторінках «Етнографіч-
ного вісника» можна зустріти низку публікацій на цю тему  – це статті Павла Попова, 
Василя Кравченка, Никанора Дмитрука, Миколи Левченка, Андрія Лободи, Івана Га-
люна, Степана Шевченка, Віри Білецької, Володимира Білого, Олени Пчілки, Віктора 



172                                                                                             Людмила Іваннікова

Петрова, Михайла Гайдая та ін. Вони публікували й аналізували записи різних жанрів 
– пісні (кобзарські, шахтарські, частівки, що відображали новий побут, пісні різних суб-
культурних груп, зокрема «правопорушників», тобто різних декласованих елементів, 
фабричної молоді, безпритульних), легенди та перекази про чуда, пов’язані з руйнуван-
ням церков, голодом 1921-1922 рр., та ін. подіями, що викликали в народі есхатологічні 
настрої, спогади про революцію та громадянську війну, усні оповідання тощо. Дослі-
дження цих новотворів дуже цікаві й оригінальні. Щоправда, «Етнографічний вісник» 
був надто поміркований і не давав різкої політичної сатири на зразок тої, яку фіксував у 
своїх знаменитих «Щоденниках» С. О. Єфремов, тож внаслідок цього життя тогочасного 
фольклору висвітлювалось все ж однобоко і певною мірою тенденційно. Але вже  1929-
1930 рр. з ліквідацією ВУАН і цей процес припинився фактично у його зародку, і відтоді 
правдивий український фольклор не тільки не потрапляв на сторінки періодичних ви-
дань (за винятком хіба-що окремих діаспорних збірників і часописів), він практично на-
віть не фіксувався, не потрапляв отже і до архівів, був поза увагою науковців, жив своїм 
підпільним життям, як і будь-яка свіжа незаангажована, несанкціонована думка.

Тож і не дивно, що тільки через 80 з лишком років взялися фольклористи за дослі-
дження цієї надзвичайно болючої теми – фольклору ХХ століття. Як на наш погляд, в 
цьому є свої негативні й позитивні сторони. Безперечно, якби процес дослідження фоль-
клору не був штучно придушений  –  можна тільки уявити, яку б нині ми мали фоль-
клористику, якого високого теоретичного рівня! Але внаслідок репресій ми фактично 
втратили весь пласт фольклору за ціле століття, особливо прозового, бо пісні ще мають 
значно більшу потенцію до виживання, рано чи пізно все-таки виринають з глибин. Це 
негатив. А позитив я вбачаю в тому, що тільки тепер, на початку ХХІ століття науковці 
можуть висловити правдиве, не обмежене ніякими рамками чи ідеологіями слово про 
сучасний фольклор. І такою саме й є монографія Р. Ф. Кирчіва. Тепер, звільнений від усіх 
утисків та заборон, учений зміг охопити цілу епоху своїм досвідченим і об’єктивним 
поглядом, всі без винятку явища народної творчості – і дійсно немає такого явища з но-
вітнього фольклору, якого б не торкнувся автор у своєму дослідженні. Це стрілецькі та 
повстанські пісні й колядки, політичні вірші й частівки, фольклор чудес, тобто леген-
ди й перекази релігійного змісту, меморати про голод та німецьку окупацію, політичні 
анекдоти, прислів’я та приказки, навіть салогани Майдану. Не оминув автор і такого 
квазіфольклорного явища, як «радянський фольклор», розкривши (вперше в історії укра-
їнської науки!) цю грандіозну фальсифікацію з усіма її згубними наслідками і для тради-
ційної культури, і для фольклористики як науки.

Загалом, для цієї праці Р. Кирчіва не раз і не двічі слід застосовувати слово «впер-
ше». Вперше в українській фольклористиці автор здійснив глибокий теоретичний аналіз 
політичного анекдоту як фольклорного явища, з початку його зародження і до наших 
днів, причому не вдаючись до мітингово-патріотичних просторікувань, а об’єктивно і 
науково коректно. Вперше ґрунтовно розглянуто тут поетику й процес фольклоризації 
і функціонування стрілецьких та повстанських пісень, взаємозв’язок між авторською та 
колективною творчістю, водночас автор торкається проблем стилізації та фальсифікації 
фольклору. Вперше аналізує Р. Кирчів фольклор часів Першої світової війни, розкриває 
соціальні причини глибоких депресивних та містичних елементів у цьому явищі, зокре-
ма в піснях та переказах.

Вперше Р. Кирчів здійснює науково-теоретичний аналіз фольклору, пов’язаного з пе-
ріодом німецької окупації – пісень та меморатів про вивезення до Німеччини, про пере-
бування на каторжних роботах. Автор простежує функціонування та варіювання цих 
новотворів, використання різних механізмів творчості, зокрема запозичення ритміки та 
мелодій популярних у той час пісень, колядок, пристосування старих пісенних зразків 
до нової тематики, легалізацію антисовєцького фольклору та його переробку під новий 
порядок і нового тирана тощо. Загалом розділ VI «Друга світова війна в усній словес-



ності українського народу» має особливу теоретичну та навіть історіографічну цінність. 
Автор провів надзвичайно велику пошукову роботу, – щоб написати його, Р. Кирчіву до-
велося переглянути всі українські та діаспорні періодичні видання окупаційного періоду. 
В розділі вперше проаналізовано матеріали преси тих часів, що вміщували записи і анти-
радянського і антифашистського фольклору, – і цінність цієї праці Р. Кирчіва непромину-
ща. Тим паче, що друковані першоджерела нерідко доповнюються унікальними спогадами 
самого автора, його власними спостереженнями і записами як збирача й носія фольклору.

Надзвичайно цінний розділ, присвячений міжвоєнному двадцятиліттю, зокрема 
зображенню голодомору  1932-1933  років, а також трагічних подій  1939  року на захід-
ноукраїнських землях. Тема голодомору близька мені як дослідниці  – однак Р. Кирчів 
простежує тяглість фольклорної традиції з кінця ХІХ ст., й доходить висновку, що коли 
природній голод породжував містичні легенди, то штучний геноцид спричинив появу 
низки сатиричних новотворів (пісень, куплетів, приказок), можливо, як останніх і єди-
них форм самозахисту і самозбереження нації, як форм всенародного опору окупаційно-
му режимові. Що ж стосується меморатів про голод, автор вдається до глибоких теоре-
тичних узагальнень, розмірковувань над їхньою «фольклорністю», зокрема, присутність 
в них колективного творчого досвіду, світоглядних та нових стереотипів, стилістичних 
засобів. Щоправда, помічає їх разючу контрастність до традиційних легенд про голод, 
слабкий зв'язок із властивими для них елементами чудесного, надприродного.

Емоційно насичений розділ, присвячений фольклору, що виник як реакція на події 
1939 року – утворення Карпатської України, перенесення «совєцького раю» за Збруч… 
На мій сором, я вперше так детально і з глибоким переживанням дізналась про ці події 
саме з монографії пана Романа, з його особистих спогадів. Практично весь розділ моно-
графії про «Золотий вересень» ґрунтується на особистих спогадах пана Романа: пісні, 
оповідання, розглянуті в ньому, а також численні історичні факти зберегла пам’ять фоль-
клориста. Зокрема, цікаві спостереження автора про поширення антирадянського фоль-
клору в Галичині самими окупантами, про творення варіантів колядки «Сумний святий 
вечір», узгодження її сюжету з певними політичними подіями, про те, що новотвори про 
«золотий вересень» не набули поширення в народі.

Важливим і цінним слід назвати і розділ V – «Радянський фольклор» – реальність чи 
фікція?» Р. Кирчів ґрунтовно простежує історію виникнення цього явища як альтернати-
ви справжньому, живому народному слову, котре мало опозиційний характер. У зв’язку 
з цим автор не оминає й історії створення  1936  року Інституту фольклору як органі-
затора великої збирацької, видавничої роботи в галузі радянської народної творчості і 
зосереджує увагу на історії створення і введення в науковий обіг терміна «радянський 
фольклор», простежує перебіг наукової дискусії стосовно його доцільності, доводить, 
що науковці його практично не використовували у своїх працях. Зупиняється Р. Кирчів 
і на самих зразках цих псевдофольклорних явищ, які часто супроводжувалися імітаці-
єю паспортизації, не кажучи вже про їх штучне фабрикування в провладних органах 
культури. З сумом зауважує Р. Кирчів, що Україна наздогнала, а може, й перегнала інші 
республіки СРСР у творенні «радянського фольклору», і що коли російські вчені так і не 
прийняли цього терміна, українські, разом із середньоазіатськими, вперто відстоювали 
його право на існування.

Отже, монографія Р. Кирчіва – це перше правдиве і незаангажоване слово про «ра-
дянський фольклор», слово безстороннього вченого. Вперше в історії української фоль-
клористики Роман Кирчів здійснює науковий аналіз цього виду творчості. Причому 
автор виявляє цілковиту історичну об’єктивність і коректність стосовно радянських 
фольклористів, оперує не емоціями чи суб’єктивними оцінками, а науково достовірними 
фактами, вдається до вивіреної наукової методики аналізу, на основі якої переконливо 
доводить, що «радянський фольклор» як штучне утворення більшовицького режиму, 
базоване на безпрецедентній ідеологічній затії керівництва народнотворчим процесом 
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і таким чином витіснення, заміни стихійного фольклоротворення – не відбувся, не став 
властивим фольклором  /…/  Він був ілюзією, фікцією». Він не міг стати традицією і за-
мінити справжню народну творчість. Тож у зв’язку з цим і його дослідження «мають всі 
підстави відійти в небуття». І це не трагедія, а вся трагічність у тому, що ці псевдонаукові 
досліди призвели до того, що реального фольклорного процесу або зовсім не вивчали, 
або вивчали опосередковано і вибірково, внаслідок чого не зафіксована більшість зразків 
новотворів. Лейтмотив природного жалю за цією непоправною втратою проходить через 
усю монографію Романа Кирчіва.

Щоб здійснити таке дослідження, слід мати велику теоретичну базу та глибокий до-
свід наукового аналізу. Теоретичні засади Р. Кирчіва ґрунтуються на працях І. Фран-
ка, В. Гнатюка, Ф. Колесси, М. Драгоманова, П. Ковальського, Б. Путілова, В. Гусєва, 
К. Чистова, Алана Дантеса та ін. українських, російських, американських та європей-
ських учених. Тому безсумнівно, що цю тему міг підняти і теоретично завершити вче-
ний такого високого рівня, як пан Роман Кирчів. Адже він не просто аналізує низку ново-
творів як окремих фольклорних явищ, а показує тяглість усної оповідальної та пісенної 
традиції на проміжку двох-трьох віків, взаємозв’язок і взаємопроникнення різних видів 
і жанрів, їх еволюцію і трансформацію в нові форми і види, простежує динаміку їх тво-
рення та функціонування, виявляє первинні варіанти, навіть авторство окремих творів. 
Крім того, автор водночас здійснює порівняльний аналіз динаміки фольклорного про-
цесу в різних регіонах України – в Галичині, в Закарпатті та в підрадянській Україні, з 
його порівнянь мимоволі доходимо висновку, що цей процес був неоднорідним і що саме 
в західних регіонах України можемо спостерігати найбільш адекватну картину фолькло-
ротворення ХХ століття.

Особливо цінним здається нам підрозділ «Українські повстанські пісні в порівняльно-
типологічній парадигмі». Досі ніхто не досліджував ці твори в контексті опозиційного 
партизанського фольклору часів Другої світової війни різних слов’янських народів – ро-
сіян, білорусів, поляків, словаків, сербів, хорватів. Автор знаходить у них спільні моти-
ви, символіку та образи, навіть однакову віршову форму, простежує взаємовпливи та 
міграцію окремих сюжетів.

Здійснюючи текстологічний аналіз окремих фольклорних творів та їх варіантів, Р. Кир-
чів знаходить ті механізми, за якими слід відрізняти авторські чи анонімні твори, разові 
тексти від фольклорних. Це насамперед наявність або відсутність формульної основи тек-
сту, його варіантів тощо. Також говорить про причини занепаду традиційних видів фоль-
клору, зокрема обрядового, про зміни в народному світогляді, про різні явища сучасного 
фольклорного синкретизму, про трансмісію обрядового та історичного фольклору тощо.

Загалом, до певної міри важко визначити жанр монографії пана Романа Кирчіва – чи 
це праця історіографічна, чи теоретико-методологічна. Очевидно, що це дослідження 
комплексне. Бо з одного боку автор прагне розглянути фольклор ХХ століття в тісному 
зв’язку з історичними подіями, які він висвітлює, тож структурована праця за хроноло-
гічним принципом – від початку ХХ століття й до наших днів, розглядає новотвори, що 
виникли як реакція на революцію 1905 року – і завершує фольклором Помаранчевої ре-
волюції 2004-2005 років. Кожне фольклорне явище Р. Кирчів розглядає на тому історич-
ному тлі, яке його породило, тож маємо ґрунтовний екскурс до подій Першої та Другої 
світових воєн, локалізованих на Україні, до часів сталінських репресій 20-30-х років. Та 
без цього й не можна, адже вони відобразились у піснях, меморатах, легендах, анекдо-
тах. Крім того, автор пропонує нам ґрунтовну розвідку з історії розвитку фольклористи-
ки 1920-1930-х років, безпосередньо української та опосередковано – російської, в цьому 
ж контексті – й історію створення Інституту фольклору (сьогодні ІМФЕ ім. М. Рильсько-
го НАН України).

З іншого боку автор не цурається й суто теоретичних проблем фольклористики. Цьому 
присвячений не лише перший розділ монографії, а й окремі сторінки кожного розділу. За-



галом. кожен розділ присвячений тому чи іншому виду або жанру фольклору або періоду 
його розвитку, тож кожен розділ – це своєрідне окреме монографічне дослідження цього 
жанру або кількох жанрів. Р. Кирчів послуговується різними методами, однак все ж дотри-
мується «старої» філологічної школи у фольклористиці, розглядаючи фольклор як явище 
насамперед уснопоетичне, вважаючи поетичність тексту домінантною його ознакою.

І хоча сучасне трактування фольклору досить широке (включає і постфольклорні яви-
ща), все ж пан Р. Кирчів не відходить від традиційного розуміння фольклору як сукупності 
словесних текстів, не вважає за фольклор т. зв. «одноразові тексти», чітко розділяє фолькло-
ристику й антропологію, хоча й не відмежовується різко від нової антропоцентричної шко-
ли, що останнім часом все активніше «поглинає» простір і фольклористики, і етнології.

Він розмірковує про природу фольклору як явища народної культури, намагається 
вирішити проблему розпізнання і виокремлення фольклорного тексту з мовленнєвого 
потоку. Це дуже важлива сторінка праці Р. Кирчіва, адже його міркування допомагають 
відрізнити фольклорний текст від стилізації, підробки, фальсифікату,  – проблема, над 
якою побиваються науковці вже третє століття. Висновки п. Романа Кирчіва здаються 
мені цілком переконливими, науково обґрунтованими, такими, що не викликають сум-
ніву або заперечень. Можливо, тому, що я вихована на тих самих теоретичних працях, 
що виросла і є носієм усної традиції, знаю її зсередини, тому думки Р. Кирчіва особливо 
мені імпонують. Монографія Романа Кирчіва викликає стільки думок, міркувань, асо-
ціацій, що можна було б написати ще одну або й не одну споріднену монографію. Це 
ознака справжнього наукового дослідження.

Власне, автор і сам ще більше завдань намітив, аніж вирішив – і цьому присвячений 
весь перший розділ книги. Не буду їх перераховувати, їх багато. Однак з приємністю 
відзначу, що справу професора Кирчіва продовжують його учні, які й прагнуть реалі-
зувати на ділі поставлені вченим завдання. Це Оксана Кузьменко, автор монографії про 
стрілецькі пісні та упорядник академічного збірника цих творів, Володимир Дяків, автор 
монографії про фольклор чудес, Ольга Харчишин, дослідниця міського фольклору, Ірина 
Коваль-Фучило, дослідниця традиційних і сучасних форм функціонування обрядового 
фольклору, а також Євген Луньо, Володимир Чорнопиский, Святослав Пилипчак та вся 
Львівська школа фольклористів.

Насамкінець слід зазначити, що монографія Р. Кирчіва унікальна й не має аналогів в 
українській фольклористиці. Бо хоч автор сам розглядає її в контексті праць культурно-
історичної школи (М. Костомарова, М. Драгоманова, І. Франка та ін.), проте не слід забува-
ти, що ці автори досліджували відображення історичних подій у традиційному давньому 
фольклорі ХVІІ – ХVІІІ століть, а Роман Кирчів один із перших в українській фольклорис-
тиці приділив увагу саме сучасному фольклору, який відображає реальну дійсність, і не в 
окремій статті, а в комплексному дослідженні, що охоплює значний період його функціо-
нування та всю повноту жанрового розмаїття. Такого дослідження в нас досі ще не було.

Книгу Романа Кирчіва «Двадцяте століття в українському фольклорі» я прочитала 
із захопленням, поправді, від неї важко було відірватися. Багато думок, спостережень, 
висловлених тут, здаються мені відомими, співзвучними моїм власним думкам і пере-
живанням. Адже вони ніби витали в повітрі, були висловлені не раз у середовищі колег-
фольклористів, однак у монографії шанованого нами вченого вони теоретично обґрун-
товані, логічно довершені, стали науковими постулатами. Тож з особливою відрадою й 
певним пієтетом привітала я й прийняла цю велику й величну працю свого вчителя і ви-
датного колеги, адже тут висловлені й мої думки, погляди, почуття, але в значно глибшо-
му й ширшому теоретичному контексті. З радістю запевняю, що я як дослідник, збирач 
і носій фольклору ХХ століття (а в моєму архіві і навіть у пам’яті є практично всі зразки 
досліджуваних тут жанрів і видів) готова підписатися під кожним словом шанованого 
мною автора, адже воно чисте, виважене, правдиве і високосортне, як добре зерно.

Людмила Іваннікова
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